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ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จดุมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  
 แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของ               
ห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

        บทน ำ ส่วนที่ 1 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินงานและประโยชน์ของ

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
2. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
3. เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไป

ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถ

น ามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้น
ไปทิศทางใด 

5. เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกัน 

6. เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
7. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการต าเนินงานตามแผน 

พัฒนาสามปี อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนในปีต่อๆ ไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
 กองแผนและงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานการท าแผนพัฒนาเข้าพบกับคณะผู้บริหาร 

เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจ ที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2558–
2560 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็น
การก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน เมื่อได้รับ
อนุมัติให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา 
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3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

 4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     4.1  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์  หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา   
     4.2  ให้พิจารณาน าโครงการ /กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี        

4.3  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีอย่างเหมาะสม 
     4.4  ให้ค านึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทรัพยากรการบริหาร ฯลฯ  
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ  แล้ว จะแยกประเภทโครงการออกอย่างน้อย  3  ประเภท 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเอง 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน 
      - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการส ารวจ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทาง  
การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาคัดเลือก 
โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  
ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี โดยผ่านเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ์ของ
แผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6  ส่วน   ดังนี้ 

   ส่วนที่   1    บทน า 

   ส่วนที่   2    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ส่วนที่   3    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
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   ส่วนที่   4    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

   ส่วนที่   5    บัญชีโครงการพัฒนา 

   ส่วนที่   6    การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด น าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 

 ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือ

เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้ 

เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วจะ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ 

เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
 ส่วนที่  1   บทน า 

    ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

 ส่วนที่  2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ประกอบด้วยสภาพทั่วไป  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน)  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมืองการบริหาร   

 ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  
      ประกอบด้วย 

3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ส่วนที่  4   สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
      ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยน าเสนอ  ดังนี้ 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี โดยเรียงล าดับก่อนหลัง  
4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  
  4.4  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
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 ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 
      ประกอบด้วย 

5.1  วัตถุประสงค์การพัฒนาในแต่ละแนวทางการพัฒนา 
5.2  เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5.3  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 ส่วนที่  6   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
      ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   
 6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้นช่วย
ในการติดตาม และการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 6.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตาม 
และประเมินผลโครงการโดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 6.3  ก าหนดห้วง เวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตาม  
 และประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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 เดิมเมืองสตูล เป็นเพียงต าบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
สตูลได้ครอบครองดินแดนที่เป็นเกาะในทะเลอันดามันเกือบทั้งหมด รัชกาลที่ 3 จึงโปรดให้เป็นเมืองเมื่อปี 
พ.ศ.2382  โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดการ
ปกครองใหม่เป็นรูปมณฑลขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 และให้รวมสตูลเข้าไว้ในมณฑลไทรบุรี เมื่อไทยต้องยอมเสีย
ดินแดนแคว้นไทรบุรีให้แก่อังกฤษในปี พ.ศ.2452 ยังเหลือสตูลอยู่เพียงเมืองเดียว จึงต้องไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ต 
และเมื่อเส้น ทางสายควนเนียง-สตูลไปมาสะดวก ทางราชการก็โอนสตูลไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช
ตามเดิม และเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล ในปี พ .ศ.2475 สตูลก็ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งใน
ราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนกระท่ังถึงปัจจุบัน  

 ตราประจ าจังหวัด    :   รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล  
             เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง                                    
           อักษรย่อของจังหวัด  :   สต  
           ดอกไม้ประจ าจังหวัด :   ดอกกาหลง 
     ต้นไม้ประจ าจังหวัด   :   หมากพลูตั๊กแตน  
  ค าขวัญประจ าจังหวัดสตูล  :    “สตูล  สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุทธิ์” 
 
 
 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 
973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  
และอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส   ประเทศ
มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
โดยพ้ืนที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต  ระหว่างจังหวัดสตูล กับจังหวัดอ่ืน ๆ   
และประเทศมาเลเซีย 
 

     สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 

ประวตัิความเป็นมา 

สภาพทั่วไป 
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ขนาดพื้นที่   
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ  
973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็น
ส่วนของน้ าทะเล) เป็นล าดับที่ 63 ของประเทศ และล าดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่ง
ทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส าคัญๆ คือ ภูเขาสัน
กาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัด
จากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ าเค็มขึ้นถึง มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นจังหวัด
สตูล เป็นจังหวัดที่มีล าน้ าสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พ้ืนที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออก
ของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัด
สงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อย ใหญ่อยู่
กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ส าคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ 
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง  

ลักษณะภูมิอากาศ  

 พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมี
ช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีช่วงฤดูฝนเพียง 4 เดือน เดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน ระหว่างปี 2551 – 2555 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,507.7 มม. ตกชุกในเดือน สิงหาคมและกันยายน 
 ส าหรับ ปี พ.ศ. 2555  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.77 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 24.09 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่ 35.5 องศาเซลเซียส  วันที่ 14 มีนาคม 2555 อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ที่ 
21.8 องศาเซลเซียส วันที่ 25 มกราคม 2555 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 125.0 มิลลิเมตร วันที่ 
14 มกราคม 2555 
 

ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2551 – 2555 

ปีพ.ศ. ปริมาณน้ าฝน 
(มม.) 

จ านวนวันที่ฝนตก 
(วัน) 

ปริมาณฝนที่ตกมาก 
ใน 24 ชม. (มม.) 

วันที่และเดือน 

2551 2,382.2 177 93.5 24  ตุลาคม 
2552 2,584.2 170 115.0 22  สิงหาคม 
2553 2,549.1 205 125.8 31  ตุลาคม  
2554 2,427.5 195 120.0 10  กันยายน 
2555 2,595.7 195 125.0 14  มกราคม 

ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
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อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2551 – 2555 

ปี สูงสุดเฉลี่ย สูงสุดวัดได้ ต่ าสุดเฉลี่ย ต่ าสุดวัดได้ 
2551 32.28 35.7 23.83 20.0 
2552 32.82 36.7 24.00 19.8 
2553 33.32 37.1 24.26 21.8 
2554 32.45 35.7 24.07 19.5 

2555 32.77 35.8 24.09 21.8 
 

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี ปี 2551 – 2555 

ปี สูงสุดเฉลี่ยรายปี ความชื้นต่ าสุด  
(%) 

ความชื้นต่ าสุด
(เดือน) 

ลมสูงสุดทิศในรอบปี 
กม/ชม 

เดือน 

2551 79.57 38 กุมภาพันธ์ 270/33 สิงหาคม 
2552 78.82 39 มีนาคม 270/50 สิงหาคม 
2553 79.21 32 กุมภาพันธ์ 270/50 สิงหาคม 
2554 79.52 36 มกราคม 080/34 ธันวาคม 
2555 79.84 43 มกราคม 270/59 พฤษภาคม 

ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล 

 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวม
พ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ าทะเล) มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยแบ่งพ้ืนที่ป่าของ
จังหวัดได้ดังนี้ 

 ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน  1,259.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 787,175 ไร่  คิดเป็น

ร้อยละ 50.81 ของพ้ืนที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด 2,478.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,363 ไร่  
โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ าทะเล) แบ่งออกเป็น 

 - ป่าบก เนื้อที่จ านวน  912.27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  570,169  ไร่  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.80 ของพ้ืนที่จังหวัด 

 - ป่าชายเลน เนื้อที่จ านวน 347.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 217,007 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.01 ของพ้ืนที่จังหวัด 

พื้นที่ป่าไม้จากการสงวนป่า 
พ้ืนที่ป่าไม้จากการสงวนป่าแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่ 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ   
 ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีจ านวน 18 ป่า เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร่ (รวมพ้ืนที่

ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) แบ่งออกเป็น   
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-  เพ่ือการอนุรักษ์  Zone C   เนื้อท่ีประมาณ   370,842  ไร่   
-  เพ่ือเศรษฐกิจ    Zone  E   เนื้อท่ีประมาณ   359,139  ไร่   
 

ตารางแสดงรายช่ือป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสตูล 

ล าดับ ชื่อป่าสงวนฯ เนื้อที ่(ไร่) 
พื้นที่ส่งมอบ 

ส.ป.ก. 

ส ารวจถือครอง ปี 2541-2543 
ราชการ/เอกชน/ 
ที่พักสงฆ์/ราษฎร 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ราย ไร ่ ราย ไร ่
1. ป่าควนบ่อน้ า 400.00 - - - - - 
2. ป่ากุปังและป่าปุโล๊ต 107,025.00 - - - - - 
3. ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง  

และปา่เขาใหญ่ 
55,408.00 11,842.00 583 14,360.00 2 130 

4. ป่าควนกาหลง 11,887.00 2,506.75 130 2,652.00 1 100 
5. ป่าเขาหมาไม่หยก 13,125.00 - 24 583.00 - - 
6. ป่าควนโต๊ะอม  

ควนขี้หมา และ 
ป่าควนท่าหิน 

11,306.00 5,119.50 149 1,971.00 - - 

7. ป่าหัวกะหมิง 91,643.00 955.00 337 4,794.00 - - 
8. ป่าดงเชือกชา้ง 28,625.00 - - - - - 
9. ป่าควนบารายี ปา่ควนโรงพัก 

และปา่ควนสงัหยุด 
9,687.50 1,663.00 168 2,241.00 - - 

10. ป่าพยอมงาม 4,187.50 4,081.25 - - - - 
11. ป่าตระ ป่าห้วยหลอด 

และ ปา่เขาขุมทรัพย์ 
93,750.00 8,975.00 761 27,507.70 4 400 

12. ป่าควนทัง และ 
ป่าเขาขาว 

23,619.00 1,362.73 440 9,764.50 - - 

13. ป่าห้วยบ่วง ปา่เขาแดงและ 
ป่าเขาโตะ๊ด ู

1,875.00 - 20 176 - - 

14. ป่าเลนจังหวัดสตลู  
ตอนที่1 

89,281.00 
- 

- - - - 

15. ป่าเลนจังหวัดสตลู  
ตอนที่2 

25,950.00 - - - - - 

16. ป่าเลนจังหวัดสตลู  
ตอนที่3 

30,593.75 - - - - - 

17. ป่าเลนจังหวัดสตลู  
ตอนที่4 

55,687.00 - - - - - 

18. ป่าเลนจังหวัดสตลู  
ตอนที่5 

75,924.80 - - - - - 

 รวม 729,974.55 36,505.23 2,612 64,049.20 7 630 
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2. อุทยานแห่งชาติ 

จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ  จ านวน  3  แห่ง  เนื้อท่ีประมาณ  1,241,406.25  ไร่  แบ่งเป็น 

-  พ้ืนที่บก  เนื้อท่ีประมาณ  304,693.75  ไร่   

-  พ้ืนที่น้ า  เนื้อท่ีประมาณ  936,712.50  ไร่   

อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจ านวน 3  แห่ง ได้แก่ 

                  * อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เนื้อท่ี  196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร่   

                  * อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เนื้อท่ี  1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร่   

                  * อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อท่ี 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่ 

                    (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-สตูล)  ส าหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร่ 

3. วนอุทยาน 

 จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จ านวน 1 แห่ง เนื้อที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25  
ไร่  ได้แก่   

  * วนอุทยานธาราสวรรค์  อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอควนกาหลง   

            4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

 จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  จ านวน  2 แห่ง  ได้แก ่

                  * เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  เนื้อที่ 1,288.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 805,000  
ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) ส าหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อท่ีประมาณ 88,250.00  ไร่  

     * เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เนื้อที่  181.95 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 113,721 ไร่ 
(พ้ืนที่จังหวัดสงขลา - สตูล)  ส าหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีประมาณ 49,243.00  ไร่ 

5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  จ านวน  1 แห่ง  เนื้อที ่ 20.43  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   
12,770 ไร่ ได้แก ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พ้ืนที่เป็นภูเขา เนื้อท่ี 12,500.00  ไร่    
พ้ืนที่เป็นหนองน้ า  เนื้อที่  270.00  ไร่) 
 

ตารางแสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า /เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของจังหวัดสตูล 
 

ล าดับ ชื่อวนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่า เนื้อที่ (ไร่) 

1. วนอุทยานธาราสวรรค์   11,077.25 
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 88,250.00 
3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 49,243.00 
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 12,770.00 

 ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 ป่าชายเลน 
 พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล 

        จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอ าเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อ าเภอทุ่งหว้า    
อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ และอ าเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่จังหวัด  

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2524 มีการก าหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูล
ออกเป็น 5 ป่า  คือ 

- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 1  อยู่ในเขตอ าเภอทุ่งหว้า, อ าเภอละงู 

- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 2  อยู่ในเขตอ าเภอละงู, อ าเภอเมือง 

- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 3  (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 4  (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าต ามะลัง) อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

 ทรัพยากรน้ า 
 1. ล าน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่ 
   - คลองละงู  ความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของ 
จังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดตามแนวเส้นแบ่งเขตอ าเภอละงู และอ าเภอ          
ควนกาหลง ความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา   
    - คลองม าบัง  ต้นน้ ามีอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอ าเภอควนกาหลงและอ าเภอควนโดน   
    - คลองบาราเกต ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณเขาสามยอด              
ดอนสีเดน ไหลผ่านอ าเภอควนกาหลงเข้าสู่อ าเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง 
   - คลองล าโลนน้อย ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นน้ าอยู่บริเวณเขาเขียว เขาไคร
เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอ าเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตาแหลม เป็นคลองที่มีสายน้ าไหลตลอด
ทั้งป ี
   - คลองท่าจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร  ต้นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับ
ประเทศมาเลเซีย เขตอ าเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล 
บริเวณอ่าว ท่าจีน 

 2. แหล่งน้ า จ านวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 199 แห่ง แหล่งน้ า
เอกชน จ านวน 776 แห่ง และแหล่งน้ าอ่ืนๆ จ านวน 71 แห่ง 

 3. ฝาย จ านวน 28 แห่ง 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ 
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล มีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ท าให้มีการพบแหล่งแร่และ

แร่ที่ส าคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แร่แบไรต์พบบริเวณอ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอควนกาหลง พลวงพบบริเวณ
อ าเภอควนกาหลง อ าเภอละงู ดีบุกพบบริเวณควนโดนและอ าเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยังพบแร่อ่ืนๆอีก
หลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน และวุลเฟรม เป็นต้น การเดินทางไปกลับใช้เวลา ประมาณ 1-2 ชั่วโมง  
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 แหล่งท่องเที่ยว 
 จังหวัดสตูล มีศักยภาพในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ได้แก่ 
 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอ ามาตย์ตรี  
พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น  บินต ามะหงง) เจ้าเมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2532 และได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน์เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน             
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543  

- มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า มัสยิดม าบัง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระยา
สมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮ าหมัดอาเก็ม) เป็นเจ้าเมืองสตูล ชื่อม าบังตั้งตาม ชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้น ต่อมาในปี 
พ.ศ.2517 ได้รื้อท้ิงและด าเนินการก่อสร้างใหม่บนเนื้อที่เดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ มาทรงเปิด เมื่อวันที่  20  กันยายน  พ.ศ.  2522 
 - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อปี พ.ศ. 2508 กรมราชทัณฑ์ได้บุกเบิกบริเวณอ่าวตะโล๊ะอุดัง 
และอ่าวตะโล๊ะวาว  เกาะตะรุเตา  ให้เป็นทัณฑสถาน และเป็นนิคมฝึกอาชีพของนักโทษการเมือง ซึ่งเมื่อปลาย  
ปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฎนายสิบ (พ.ศ.2478)  
มาคุมขังยังเกาะตะรุเตา ต่อมากรมป่าไม้ได้ถอนการเป็นสภาพการเป็นเขตหวงห้ามเพ่ือการราชทัณฑ์บนเกาะ
ออก แล้วจึงประกาศให้เกาะเหล่านี้เป็น  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติล าดับที่ 8 ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล         
จึงได้รับการยกย่องให้เป็น ASEAN  Heritage  Parks and  Reserves  หรือ อุทยานมรดกของอาเซียน           
เมื่อปี 2525 

-  เกาะกลางและเกาะไข่  ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 กิโลเมตร 
จะพบเกาะกลางและเกาะไข่เคียงคู่กัน ชื่อเกาะกลางนั้นสืบเนื่องมาจากต าแหน่งซึ่งกึ่งกลางระหว่างเกาะ             
ตะรุเตาและเกาะอาดัง ส่วนชื่อเกาะไข่นั้น เพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะนี้เป็นที่วางไข่ของ
เต่าทะเลนั่นเอง นอกจากหาดทรายที่สวยงามแล้วยังมี ซุ้มประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้
โดดเด่นตรึงใจแก่ผู้พบเห็นทุกคน 
   -  เกาะอาดัง ชายหาดบริเวณแหลมสนของเกาะอาดัง เหมาะสมแก่การพักแรม เพลิดเพลิน
กับความงามทัศนียภาพของท้องฟ้าจรดน้ า แซมด้วยเกาะแก่งต่างๆ ทางเดินเท้าที่น าทางไปสู่น้ าตกอันเป็น
แหล่งน้ าจืดที่ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเลได้ใช้ ด ารงชีพบนเกาะมาเป็นเวลานานแสนนาน 

-  เกาะหลีเป๊ะ  ทางใต้ของเกาะอาดังไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเกาะหลีเป๊ะ ซ่ึงมี
ชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ปลายสมัย รัชกาลที่ 5 ยามน้ าลงลานกว้างของปะการังหลากสีใต้ผิวน้ าที่ใส
คล้ายกระจกทางด้านหน้าเกาะจะพ้นน้ ามารับแสงอาทิตย์เต็มๆ 
   -  เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่น    
สะดุดตาผู้ผ่านมาด้วยหาดหิน  ก้อนกลมรีขนาดใหญ่ต่าง ๆ กันวางเรียงรายให้ชมลานตาดูลื่นเป็นเงาวาววับ
เกลี้ยงเกลา เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพ้ืนเข้มสลับริ้วลายเส้นสีอ่อนของหินงามจับตา 
   -  เกาะบุโหลน หมู่เกาะบุโหลนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นสถานที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพราะธรรมชาติที่โดดเด่นไม่แพ้หมู่เกาะอ่ืนๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเล หรือ 
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บุโหลนใหญ่ มีทิวสนขึ้นริมหาดทรายขาวเป็นแนวยาวเสมือนเป็นแนวก าแพงป้องกันภัยทางด้านเหนือและด้าน            
ใต้ สามารถก าบังลมได้ดีและยังมีชาวประมงเรือเล็กมาอาศัยจอดเรือหาปลามิได้ขาด การเดินทางสะดวกมี
บังกะโลของเอกชน ไว้ส าหรับเป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีไว้บริการพร้อมบนเกาะนี้ 
   -  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพ้ืนที่ 210 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศ
มาเลเซีย ตั้งแต่พ้ืนที่ป่าดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย -มาเลเซีย ในทะเลจึงมีพ้ืนที่
รับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่ในทะเลสุดชายแดนไทย ด้านทิศใต้จรดรัฐเปอร์ลิส  มีป่าไม้มีค่า และสัตว์ป่านานาชนิด 
มีถ้ าและน้ าตกสวยงามหลายแห่ง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวแก่ผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับป่าต่างๆ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ าและล าคลองต่าง  ๆ ในจังหวัดสตูล มีบ้านพักมาตรฐาน
รับรองนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 150 คน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

-   อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติสุดท้ายของจังหวัดสตูล     
ที่ท าการตั้งอยู่บริเวณอ่าวนุ่น  ต าบลปากน้ า อ.ละงู มีพ้ืนที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอ าเภอละงู ถึงเขต 
จังหวัดตรัง ครอบคลุมเกาะต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่ เกาะลิดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนและเกาะเภตรา
ของจังหวัดตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ได้แก่ เกาะลิดีและ            
เกาะเภตรา มีทีพั่กรับรองนักท่องเที่ยวของเอกชน 20 หลัง ที่เกาะบุโหลน 
   -  แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ตั้งอยู่ทางปากอ่าวสตูล สามารถนั่งเรือจากด่าน
ศุลกากรเกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์ห่างจาก 
สี่แยกเจ๊ะบิลังประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหลมยื่นล้ าไปในทะเลอันดามัน มีหมู่บ้านชาวประมงและ 
หาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียด 
   -  หาดปากบารา เป็นชายฝั่งริมทะเลอยู่ในต าบลปากน้ า อ าเภอละงู ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ละงู 10 กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือที่ส าคัญทางการประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา มีทิวสน          
ให้ความร่มรื่นตลอดแนวหาดยาวเหยียดซึ่งขนานไปกับถนนสายละงู-ปากบารา 
   -  น้ าตกวังสายทอง ตั้งอยู่ที่ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ 2 ทาง 
คือ ทางอ าเภอละงู ตรงข้ามทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ต าบลก าแพง จากจุดนี้ถึง
น้ าตกระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอ าเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ต าบลป่าแก่
บ่อหิน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ความงามของน้ าตกวังสายทองอยู่ที่แอ่งน้ าแต่ละชั้นซึ่งมีลักษณะคล้าย 
ดอกบัวบานลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงต่ าสุด  
   -  น้ าตกธาราสวรรค์  เป็นน้ าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีถึง 5 ชั้น ตั้งอยู่ที่ต าบลควนกาหลง
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใช้เส้นทางจากสามแยกนิคมฯ           
ผ่านที่ว่าการอ าเภอควนกาหลงแยกเข้าทางซอย 10 
   -  น้ าตกปาหนัน  มีต้นน้ ามาจากภูเขาหัวกาหมิง ตั้งอยู่ที่ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง                
มีระยะทางจากตัวเมืองสตูล ประมาณ 39 กิโลเมตร เป็นน้ าตกที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งด้วยวิทยาการสมัยใหม่ 
แต่มีการสร้างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อมอยู่บริเวณน้ าตก ซึ่งส่งผลให้มีทัศนียภาพบริเวณนั้น
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ตามธรรมชาติแท้ๆ ของป่าและภูเขายังคงอยู่อย่างครบถ้วน สายน้ าจากน้ าตก
ปาหนันยังไหลอย่างสม่ าเสมอ  
   -  น้ าตกธารปลิว  ต้นน้ าเกิดจากเขาลุงเครอะในเขตจังหวัดตรัง-สตูล เป็นน้ าตกที่สวยงาม  
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล อยู่หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ 14 กิโลเมตร           
มีลักษณะเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นแอ่งน้ าขนาดกว้าง 40 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร รอบๆ บริเวณร่มรื่นด้วย
พรรณไม้หลากหลาย 
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   -  ถ้ าเจ็ดคด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง เป็นถ้ าขนาดใหญ่ กว้าง70 - 80 
เมตร  ยาวประมาณ  600 เมตร บางช่วงสูง 100 - 200 เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมีคลองใหญ่ทะลุ
ภูเขาเหมาะแก่การล่องเรือเท่ียวถ้ า ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ถ้ าสัตคูหา” มี 7 ชั้น 
   -  ถ้ าภูผาเพชร  เป็นถ้ าขนาดใหญ่  มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก  ภายในถ้ ามีลักษณะเป็น
ห้องโถงแบบโรมันหลายห้อง บริเวณกลางถ้ าเป็นลานกว้าง มีเวทีลักษณะคล้ายลานแสดงคอนเสิร์ต มองขึ้นไป
บนเพดานถ้ า จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ท้องที่ 
อ าเภอมะนัง 
   -  ถ้ าลอดปูยู  ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเขายะเก่ง ในเขตอ าเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม 
เช่น เพดานถ้ า ประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ที่งดงาม ระหว่างสองฝั่งคลองปูยูนั้นประกอบไปด้วย พันธุ์ป่าชาย
เลนที่ยังอุดมสมบูรณ์ การเดินทางไปยังถ้ าลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือท่ีท่าเรือต ามะลัง 
   -  ถ้ าเล-สเตโกดอน ตั้งอยู่หมู่บ้านคีรีวง ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นถ้ า            
ดึกด าบรรพ์ที่สวยงามและยาวที่สุดในประเทศไทย กว่า 4 กิโลเมตร มีซากฟอสซิลของสัตว์โบราณ อายุ 500 
ล้านปี มากมายภายในถ้ า และตามผนังถ้ า ซึ่งการเดินทางลงสู่ปากทางเข้าถ้ าจะใช้เรือแคนนูเป็นพาหนะ                
พาเข้าไปชมความงามและความมหัศจรรย์ของถ้ า 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งเขตการปกครอง 

  จังหวัดสตูล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7 อ าเภอ   36 ต าบล  279 หมู่บ้าน 7 เทศบาล     
( เทศบาลเมือง  1  แห่ง  เทศบาลต าบล  6  แห่ง )   และ  34   อบต. ดังนี้ 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 
1. อ าเภอเมืองสตูล 12 70 1 3 10 

2. อ าเภอควนโดน 4 31 - 1 4 

3. อ าเภอควนกาหลง 3 32 - - 3 

4. อ าเภอทุ่งหว้า 5 35 - 1 5 

5. อ าเภอละงู 6 61 - 1 6 

6. อ าเภอท่าแพ 4 31 - - 4 

7. อ าเภอมะนัง 2 19 - - 2 

รวม 36 279 1 6 34 

                  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

การเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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 การบริหารราชการ 

   จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน  3  รูปแบบ  คือ 

1)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ซึ่งตั้งหน่วยงาน    
ในพ้ืนที่จังหวัด จ านวน  50  หน่วยงาน  

2)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ 

ออกเป็น    2   ระดับ   คือ 
   ระดับจังหวัดประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน  32  หน่วยงาน  

  ระดับอ าเภอประกอบด้วย 7 อ าเภอ 36 ต าบล  279 หมู่บ้าน 

          3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาล
เมือง 6 เทศบาลต าบล และ 34 องค์การบริหารส่วนต าบล 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
 จังหวัดสตูล  ได้ด าเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดทั้งได้รณรงค์ในการป้องกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขต่างๆ  โดยการร่วมมือของฝ่ายต ารวจ  ทหาร ฝ่ายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุ่มความผิด
และสัดส่วนการเกิดสถิติต่างๆ  ดังนี้ 

 
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของ ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

ประเภทความผิด 
ปี 2555 ปี 2556 + เพิ่ม 

-ลด 
ร้อยละ เป้าหมาย ค้างเก่า หมายเหตุ 

แจ้ง จับ แจ้ง จับ 
1.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  39 26 40 23 +1 57.50 ไม่บรรลุ  63.27 

    1.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 32 21 32 17 เท่ากัน     
    1.2 ปล้นทรัพย์ 2 1 1 1 -1     
    1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 5 4 4 4 -1     
    1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่          
    1.5 วางเพลิง - - 3 1 +3     
2.คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  159 101 109 70 -50 64.22 ไม่บรรลุ  72.32 

    2.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 32 21 32 17 เท่ากัน     
    2.2 ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 2 1 2 2 เท่ากัน     
    2.3 กระท าให้ตายโดยประมาท 2 2 1 - -1     
   2.4 พยายามฆ่า 59 33 29 19 -30     
   2.5 ท าร้ายร่างกาย 51 36 31 21 -20     

** 
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ประเภทความผิด 
ปี 2555 ปี 2556 + เพิ่ม 

-ลด 
ร้อยละ เป้าหมาย ค้างเก่า หมายเหตุ 

แจ้ง จับ แจ้ง จับ 
3.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 216 112 214 113 -2 52.80 ไม่บรรลุ  62.17 

   3.1 ลักทรัพย์  188 93 190 98 +2     
   3.2 วิ่งราวทรัพย์ 9 9 3 3 -6     
   3.3 รีดเอาทรัพย์          
   3.4 กรรโชกทรัพย์          
   3.5 ชิงทรัพย์ (รวม) 5 4 4 4 -1     
    บาดเจ็บ-ตาย          
    ไม่บาดเจ็บ          
   3.6 ปล้นทรัพย ์ 2 1 1 1 -1     
   3.7 รับของโจร - - 1 1 +1     
4. คดีอาญาที่น่าสนใจ 80 29 97 22 +17 22.68 ไม่บรรลุ   

  4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 47 11 49 15 +2     
  4.2 โจรกรรมรถยนต์ 4 2 5 2 +1     
  4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 2 1 - - -2     
  4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 1 1 - - -1     
  4.5 ปล้นชิงรถโดยสาร          
  4.6 ปล้นชิงรถแท็กซ่ี          
  4.7 ข่มขืนและฆ่า          

  4.8 ลักพาเรียกค่าไถ ่          
  4.9 ฉ้อโกง 9 5 25 4 +16     
  4.10 ยักยอก 17 9 18 1 +1     

 
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของต ารวจภูธรจังหวัดสตูล  

ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 

ประเภทความผิด 
ปี 2555 ปี 2556 

+ เพิ่ม 
– ลด 

 

ร้อยละ 

 

หมายเหตุ จับ คน จับ คน 

5.คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 2,026 2,522 3,071 3,495 +1,045   

   5.1 อาวุธปืน 319 373 280 308 -39   

         - ธรรมดา 317 369 276 300 -41   

         - สงคราม 2 4 4 8 +2   
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** 

ประเภทความผิด 
ปี 2555 ปี 2556 

+ เพิ่ม 
– ลด 

 

ร้อยละ 

 

หมายเหตุ จับ คน จับ คน 

   5.2 การพนัน 118 331 120 269 +2   

         - การพนันทั่วไป 103 316 91 240 -12   

         - การพนันสลากกินรวบ 15 15 29 29 +14   

   5.3 ยาเสพติดให้โทษ 1,535 1,764 2,635 2,882 +1,100   

   5.4 ปรามการค้าประเวณี 53 53 36 36 -17   

   5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 1 1 - - -1   

 
 
 
 

  

 เศรษฐกิจ 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี 
2554 จังหวัดสตูลมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ านวน 33,951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ โดยมีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับยะลาและนราธิวาส โดยอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มขยายตัว ยกเว้นปี 2551 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ท าให้ผล
ผลิตทางการเกษตรลดลง และผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก โดยจังหวัดสตูลหดตัวมากกว่าทุกจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยกเว้นจังหวัดปัตตานี และกลับมาฟ้ืนตัวในปี 2552 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
เอ้ืออ านวยต่อผลผลิตภาคการเกษตร 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล เฉลี่ยต่อหัว(GPP Per Capita) เท่ากับ 114,657 บาท สูงกว่า
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 110,875 บาท โดยจังหวัดสตูลมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวรองจาก
จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา แต่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้ที่ 125,270 บาท 

 ภาคการเกษตร  

    โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ยังคงพ่ึงพาภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยในปี 2554 มี
สัดส่วนร้อยละ 49.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยการผลิตสาขาประมง มีสัดส่วนร้อยละ 
33.6 ของมูลค่าภาคการเกษตร โดยมูลค่าการผลิตหลักมาจากกุ้งขาว และประมงทะเลน้ าลึก รองลงมาเป็น
การผลิตภาคการเกษตร ร้อยละ 18.2 จากพืชเศรษฐกิจหลักคือยางพาราและปาล์มน้ ามัน 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 



แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560 ) อบจ.สตูล  หน้า 18 
 

 การประมง  

   จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงและการท าการ
ประมงสามารถสร้างรายได้รวมทั้งหมด ปีการผลิต 2544 มูลค่า 7,946.74 ล้านบาท แยกเป็นรายละเอียด
ดังนี้ 

               1.การท าการประมง มีมูลค่าผลผลิตทั้งหมด 2,796.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของรายได 
ภาคการประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 ประมงทะเล 
- การท าประมงพาณิชย์ เรือประมงจ านวน 369 ล า ปี 2554 มีผลผลิตทั้งหมด 

83,394.05 ตัน มูลค่า 1,957.19 ล้านบาท 
- การท าประมงพ้ืนบ้าน มีชุมชนชาวประมง 75 ชุมชน ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ 

ชาวประมง 3,653 ราย มีผลผลิตทั้งหมด 9,133.65 ตัน มูลค่า 1,957.15 
1.2 การจับสัตว์น้ าจืด ท าการประมงทุกอ าเภอ มีผลผลิต 1,110 ตัน มูลค่า 53.36 ล้านบาท 

              2.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สร้างรายได้เข้าจังหวัด รวมทั้งหมด 5,149.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
64.81 ของรายได้จากภาคการประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 

    2.1  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มีเกษตรกร 2,362 ราย ผลผลิต 1,338.22 ตัน มูลค่า 59.05 
ล้านบาท โดยอ าเภอเมืองมีเกษตรกรมากท่ีสุด 427 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.07 

    2.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

- การเพาะเลี้ยงปลาน้ ากร่อย ประกอบด้วย การเลี้ยงและอนุบาลปลาน้ า
กร่อย มีเกษตรกรจ านวน 1,823 ราย ผลผลิต 957.066 ตัน มูลค่า 191.43 
ล้านบาท โดยอ าเภอที่มีเกษตรกรมากที่สุดคืออ าเภอละงู 718 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 39.38 

- การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาว
แวนนาไม มีเกษตรกร 445 ราย ผลผลิต 35,472.32 ตัน มูลค่า 4,682.35 
ล้านบาท และมีการเพาะอนุบาลกุ้งทะเล มีผลผลิต 2,073 ล้านตัว มูลค่า 
217.07 ล้านบาท 

การเกษตรกรรม 
 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 602,780.25 ไร่ คิดเป็น   
ร้อยละ 34.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1. ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกยางพารารวม 422,285.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.06 ของ
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอ าเภอ ให้ผลผลิตรวม 73,560.16 ตัน และสามารถ            
ท ารายได้ให้แก่จังหวัด มีมูลค่ารวม 6,474.975 ล้านบาท 
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 2. ปาล์มน้ ามัน  มีพ้ืนที่ปลูก 80,072.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมด พ้ืนที่ให้ผล 60,933.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 146,743.91 ตัน สามารถท ารายได้ให้แก่จังหวัดมูลค่ารวม 
649.027 ล้านบาท 
 3. ข้าวนาปี  พ้ืนที่ปลูก 32,624.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
ผลผลิตข้าวเปลือกรวม  12,933.09 ตัน สามารถท ารายได้ให้กับจังหวัดมีมูลค่า 128.037 ล้านบาท 
 4. ไม้ผล  การท าสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรายย่อยที่มีพ้ืนที่สวนขนาดเล็ก 1- 5 ไร่ มี
พ้ืนที่ปลูกรวม 15,666.25 ไร่ พ้ืนที่ปลูกมีอยู่ทั่วไปทุกอ าเภอ ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูกได้แก่ เงาะ ลองกอง มังคุด 
ทุเรียน และส้มโอ เป็นต้น ให้ผลผลิตรวม 10,839.85 ตัน คิดเป็นมูลค่า 222.174 ล้านบาท 

เงาะโรงเรียน พ้ืนที่ปลูกรวม 3,109.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 2,263.02 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 
35.371 ล้านบาท 

ลองกอง พ้ืนที่ปลูกรวม 5,325.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 3,507.76 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 89.863 
ล้านบาท 

มังคุด พ้ืนที่ปลูกรวม 1,872.75 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,079.56 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 20.514 
ล้านบาท 

ส้มโอ พ้ืนที่ปลูกรวม 115.00 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 87.08 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 1.638 ล้านบาท 
ทุเรียน พ้ืนที่ปลูกรวม 2,752.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,577.21 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 43.582 

ล้านบาท 
จ าปาดะ พ้ืนที่ปลูกรวม 1,260.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 773.85 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 16.250 

ล้านบาท 
ไม้ผลอ่ืนๆ  พ้ืนที่ปลูกรวม 1,231.50 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,551.37 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 

14.96 ล้านบาท 
 5. ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว พ้ืนที่ปลูกรวม 3,885.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 4,330.73 ตัน คิดเป็น
มูลค่ารวม 163.628 ล้านบาท 
 6. พืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อยคั้นน้ า และมันเทศ เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 419.50 ไร่ ผลผลิตรวม 
785.50 ตัน มูลค่ารวม 8.290 ล้านบาท 
 7. พืชผัก เช่น แตงโม พริกขี้หนู แตงกวา ฟักทอง ฟักเขียว ตะไคร้ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว 
ข้าวโพดหวาน ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า และผักบุ้ง เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 5,178.75 ไร่ ผลผลิตรวม 7,206.13 
ตัน มูลค่ารวม 196.291 ล้านบาท 
 8. พืชอ่ืนๆ เช่น สะตอ ไผ่ และป่าชุมชน เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 42,648.75 ไร่ 

 การอุตสาหกรรม  

 จังหวัดสตูล มีโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 1 จ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 ที่มาจดทะเบียนกับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ยอดรวมสะสม ถึงวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 จ านวนทั้งสิ้น 301 
โรงงาน เงินลงทุน 2,365.49 ล้านบาท แรงงาน 4,385 คน โดยจ าแนกเป็นพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
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จ าพวกที่ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน  

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน (คน) 

1 93 15.26 120 
2 18 33.70 81 
3 190 2,316.53 4,184 

รวม 301 2,365.49 4,385 
 
จ าแนกตามเงินลงทุน ดังนี้ 
 1. โรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท (ไม่นับโรงงานสีข้าว) จ านวน 167 โรง ได้แก่ 

โรงงานซ่อมรถ,โรงงานขุดตักดิน, โรงงานดูดทราย เป็นต้น 
 2. โรงงานขนาดกลางที่มีเงินทุน 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาทจ านวน 40 โรง ได้แก่ โรงงาน

แปรรูปไม้ยางพารา และโรงงานผลิตยางรมควัน เป็นต้น 
 3. โรงงานขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปจ านวน 3 โรง ประกอบด้วย 
  3.1 บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(สตูล)จ ากัด ประกอบกิจการผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR-5L, 
20L จ านวนคนงาน 148 คน เงินลงทุน 276.25 ล้านบาท  

3.2 บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด ประกอบกิจการ ผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง จ านวนคนงาน 1,289 คน เงินทุน 195.00 ล้านบาท 
  3.3 บริษัทปาล์มไทยพัฒนา จ ากัด ประกอบกิจการ สกัดน้ ามันปาล์มดิบ จ านวนคนงาน 40 
คน เงินลงทุน 188.98 ล้านบาท 

โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล สาขาต่างๆ 
ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล จัดหมวดหมู่ตามสาขาอุตสาหกรรม ปี 2556 

สาขาอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน (โรง) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว)  91 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้(แปรรูปไม้ยางพารา วงกบ ประตู หน้าต่าง)  33 
อุตสาหกรรมอาหาร (สกัดน้ ามันปาล์มดิบ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง น้ าแข็ง)  28 
อุตสาหกรรมยาง (ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยางแผ่นแท่งมาตรฐาน STR-5L 20L)  21 
อุตสาหกรรมขนส่ง (ต่อและซ่อมเรือ ซ่อมรถยนต์/จักยานยนต์)  19 
อุตสาหกรรมผลิตอโลหะ (อิฐก่อสร้าง ผลิตซีเมนต์)  13 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมโลหะ (โรงกลึง เหล็กดัด) 9 
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์(ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต) 3 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (ซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องยนต์)  2 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 2 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ (โรงโม่หิน ขุดตักดิน ดูดทราย ห้องเย็น) 79 

รวม 302 
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สถิติโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
  จังหวัดสตูลมีอตุสาหกรรม 13 ประเภท จาก 21 ประเภทอุตสาหกรรม 
 

 

การกระจายตัวของโรงงานในอ าเภอต่างๆ 
  หากพิจารณาเป็นรายอ าเภอแล้ว อ าเภอเมืองสตูล มีโรงงานตั้งอยู่มากที่สุด จ านวน 109 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคืออ าเภอละงู จ านวน 70 โรง คิดเป็นร้อยละ 23 และอ าเภอควนกาหลง จ านวน 
40 โรง คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ 
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 การค้าชายแดน  
 จังหวัดสตูล มีมูลค่าน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีด่านศุลกากรเพียง 
2 แห่ง คือ ด่านศุลกากรวังประจัน และด่านศุลกากรสตูล โดยในปี 2555 มูลค่าการค้าชายแดนรวมมีจ านวน 
235.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัด โดยมีสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ อิฐ
ก่อสร้าง และกระเบื้องมุงหลังคา ส่วนสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ เครื่องบีบน้ ามันปาล์มและกะปิ  

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล 2 ด่าน มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ม.ค.-ส.ค.) 
การน าเข้า 279.21 175.17 117.81 
การส่งออก 167.81 69.99 58.21 
มูลค่าการค้ารวม 447.02 245.16 176.02 
ดุลการค้า 111.40 -105.18 -59.60 
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า (∆) 67.03 -201.86 13.42 

ร้อยละ 17.64 -45.16 8.25 
  
 ปี 2555  มีมูลค่าการค้ารวมทั้งปี 245.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีทั้งปี 2554 มูลค่าลดลง 

201.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.16 เนื่องจากมีการน าเข้าสินค้าที่ส าคัญ คือส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามัน
ปาล์มซึ่งเป็นสินค้าทุนที่มีมูลค่าสูง และสินค้าอ่ืนๆ ในล าดับต้น อาทิเช่น กะปิ กุ้งฝอยหมักเกลือ และผ้าโสร่ง
ปาเต๊ะ เป็นต้น 

 ปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวม  176.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 
2555 มูลค่ารวม เพ่ิมขึ้น 13.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.25 เนื่องจากมีการน าเข้าสินค้าที่ส าคัญ คือ
ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามันปาล์ม, ผ้าโสร่งปาเต๊ะ, เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว และกุ้ง
ฝอยหมักเกลือ สินค้าส่งออกที่ส าคัญ คือ หอมหัวเล็ก, อิฐก่อสร้าง, กระเบื้องมุงหลังคา, และกระเบื้องซีเมนต์
ส าหรับปิดเชิงชาย เป็นต้น 

จากสถิติการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการค้าปรากฏดังนี ้

 ปี พ.ศ.2550-2555 การค้าระหว่างประเทศของจังหวัดสตูล มีประเทศคู่ค้าส าคัญคือประเทศ
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย มีทั้งการน าเข้า-ส่งออก และน าเข้าสินค้าจากประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ ผ่านประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และปรากฏการน าเข้าสินค้า อาทิ หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มะพร้าว เป็นต้น 

 

 ปี พ.ศ. 2556 การค้าระหว่างประเทศไทยของจังหวัดสตูล กับประเทศคู่ค้าส าคัญคือประเทศ
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย มีทั้งการน าเข้า-ส่งออก ผ่านด่านต ามะลัง และด่านวังประจันจังหวัดสตูล ปรากฏการ
น าเข้าสินค้า อาทิ เรือบาสก์เก่าใช้แล้ว, ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามันปาล์ม, กะปิ, กุ้งฝอยหมักเกลือ, ผ้าโสร่ง
ปาเต๊ะ เสื้อผ้า, เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว เป็นต้น  
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ชนิดสินค้าน าเข้า-ส่งออกที่ส าคัญที่ผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล 10 อันดับแรก 

รายการสินค้าน าเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ปี 2556 ( ม.ค. – ส.ค. ) 

ล าดับที่ รายการสินค้าส่งออก รวม รายการสินค้าน าเข้า รวม 
1 หอมแดง 17.27 ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามันปาล์ม 32.83 
2 อิฐดินเผา 9.75 เรือบาสกเ์ก่าใช้แล้ว 28.44 
3 กระเบื้องมุงหลังคา 7.84 กุ้งฝอยหมักเกลือ(วังประจัน) 13.09 
4 กระเบื้องซิเมนต์กั้นฝา 5.05 กะปิ 10.85 
5 เครื่องยนต์ฮอนด้า 0.95 ผ้าโสร่งปาเต๊ะ, เสื้อผ้า 7.00 
6 กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน 0.89 เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่า 4.94 
7 หอยตลับมีชีวิต 0.86 แมงดาทะเล 3.22 
8 แผ่นฝ้ายิปซั่ม 0.55 ปูแสมแช่เกลือ 1.81 
9 เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 0.49 ปลากะพงขาวแช่เย็น 1.50 
10 เครื่องปั่นไฟแบบพกพา 0.41 แป้งข้าวสาลี 0.90 
 
 การท่องเที่ยว จังหวัดสตูล เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี 
2554 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,664.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.87 ของกลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเป็นอันดับสองของกลุ่มจังหวัดรองลงมาจากจังหวัดสงขลา โดยขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ และหมู่เกาะใกล้เคียง   

 

สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ปี 2549 - 2554 

ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมนักท่องเที่ยว รายได้ 

2549 357,529 64,713 422,242 836.74 
2550 698,521 44,712 743,233 1,798.20 
2551 99,156 33,763 1,032,919 n/a (1,949.24) 
2552 627,584 28,626 656,210 1,710.20 
2553 659,459 33,511 692,970 2,008.02 
2554 676,644 18,053 694,697 2,644.67 

หมายเหตุ สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวของปี 2554 ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การประเมินผล (ข้อมูลกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว) 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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 การเงินการคลัง 
 1)  การเงิน  

 จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่าง ๆ  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์  จ านวน  12  ธนาคาร  ได้แก่  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด  (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน)  ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)  ธนาคารทหารไทย  จ ากัด  (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ  ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด  
(มหาชน)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ จังหวัดสตูล  ปี  2555  (ต.ค. 2554 –  ก.ย. 2555) 

รายการ หน่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปริมาณเงินฝาก ล้านบาท 8,810 8,808 8,820 8,997 9,059 9,378 9,357 9,243 9,216 9,216 9,308 9,201 

ปริมาณสินเชื่อ ล้านบาท 3,609 3,699 3,814 3,818 4,050 4,095 4,095 4,217 4,365 4,502 4,588 4,638 

สัดส่วน 
สินเชื่อ : เงินฝาก ร้อยละ 40.96 41.99 43.24 42.43 42.89 43.18 43.76 45.59 48.44 48.85 49.29 50.40 

ที่มา  :  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานภาคใต ้

  
 2)  การคลัง   

          การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภาพรวมเบิกจ่าย           
3,648.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  88.74  ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,111.94 ล้านบาท และ         
งบลงทุนได้รับการจัดสรร 1,248.32  ล้านบาท  เบิกจ่าย  876.90  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 84.67 

ภาวะการท างานของประชากร 
 ผู้มีงานท า และอัตราการว่างงาน 

 จากผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดสตูลในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดยผลจาก
การส ารวจพบว่า จังหวัดสตูล มีผู้อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 231,060 คน จ าแนกเป็นผู้อยู่
ในก าลังแรงงานปัจจุบัน ได้แก่ ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน จ านวน 171,275 คน คิดเป็นร้อยละ 74.13 ของประชากร
วัยแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ท างานบ้าน เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ (เด็ก คนชรา               
ที่ไม่สามารถท างานได้) มีร้อยละ 25.86 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด (59,750 คน) 

 กลุ่มผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 171,310 คน พบว่าเป็นผู้รอฤดูกาล จ านวน 35 คน (ร้อยละ 
0.02) และเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานปัจจุบัน จ านวน 171,275 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า 170,557 คน            
คิดเป็นร้อยละ 99.33 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน 718 คน หรือคิดเป็นอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 0.67 
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ตารางแสดงประชากรจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2556 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 

ประชากรรวม 302,095 151,994 150,101 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 231,060 115,272 115,788 
  ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
       - ผู้มีงานท า 
       - ผู้ว่างงาน        
       - ก าลังแรงงานรอฤดูกาล 
  ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
       - ท างานบ้าน 
       - เรียนหนังสือ 
       - อ่ืนๆ 

171,310 
170,557 

718 
35 

59,750 
22,344 
13,174 
24,232 

98,832 
98,171 

661 
- 

16,440 
248 

5,284 
10,908 

72,478 
72,386 

57 
35 

43,310 
22,096 
7,890 
13,324 

ประชากรอายุต่ ากว่า 15 ปี 71,035 36,722 34,313 

อัตราการว่างงาน 0.67 0.60 0.07 

  

 ส าหรับผู้มีงานท า 170,557 คน พบว่าท างานในภาคเกษตรกรรม 87,172 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.10 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 83,385 คน (ร้อยละ 48.90 ของผู้มี
งานท าทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ท างาน นอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 5 อันดับแรกตามประเภทอุตสาหกรรม
ได้แก่ 1) สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้
ในครัวเรือน จ านวน 30,239 คน ร้อยละ 36.26 ของผู้ท างานนอกภาคเกษตรทั้งหมด 2) สาขาการผลิต 
จ านวน 10,578 คน ร้อยละ 12.69 3) สาขาการศึกษา จ านวน 8,612 คน ร้อยละ 10.33 4) สาขากิจกรรม
โรงแรมและอาหาร จ านวน 8,028 คน (ร้อยละ 9.63) และ 5) สาขาการก่อสร้าง จ านวน 7,435 คน (ร้อยละ 
8.92) 

 เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าตามอาชีพในไตรมาส 1 ปี 2556 (มกราคม-มีนาคม 2556) พบว่าอาชีพที่
มีผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง จ านวน 81,841 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.99 2) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด จ านวน 31,691 คน ร้อยละ 
18.58 3) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 17,582 คน ร้อยละ 10.31 4) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 15,274 คน ร้อยละ 8.96 5)  

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ านวน 9,259 คน ร้อยละ 5.43  
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แผนภูมิแสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล จ าแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2556 ( 5 อันดับแรก ) 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

 
 

 
 

 
 
 
ประชากร 
 จังหวัดสตูล มีประชากร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 308,578 คน ชาย 153,651 คน   
หญิง 154,927 คน อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ  อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด 
คือ อ าเภอละงู 215.61 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่าแพ 142.08  คน/ตร.กม. และอ าเภอเมืองสตูล  
126.52 คน/ตร.กม. นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเป็นรายอ าเภอได้ ดังนี้   
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ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผู้ปฏิบติังานด้านความสามารถทางฝีมือ 
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สังคมและวัฒนธรรม 
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จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  ปี 2556 ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2556 

อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ความหนาแน่น
ประชากร/ตร.กม. 

เมืองสตูล 881.01 35,041 55,158 56,309 111,467 126.52 

ละง ู 324.00 20,583 34,637 35,221 69,858 215.61 
ควนกาหลง 369.00 10,512 16,835 16,656 33,461 90.68 

ท่าแพ 197.25 7,741 13,996 14,031 28,027 142.08 
ควนโดน 199.03 6,778 12,498 12,733 25,231 126.76 

ทุ่งหว้า 672.68 6,921 11,744 11,595 23,339 34.69 

มะนัง 227.29 5,475 8,813 8,382 17,195 75.65 
รวมทั้งจังหวัด 2,870.26 93,051 153,651 154,927 308,578 107.50 

  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

 การศึกษา 
 จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  223  แห่ง  ดังนี้ 
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ านวน 162 แห่ง  
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ านวน 12 แห่ง  
  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จ านวน  36  แห่ง   
  สังกัดเทศบาลเมืองสตูล จ านวน  5  แห่ง   
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จ านวน  3  แห่ง   
  โรงเรียนราชต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 แห่ง 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  42 จงัหวัดสตูล จ านวน  1  แห่ง   
  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จ านวน  1  แห่ง   
  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จ านวน  1  แห่ง   

 การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.จังหวัด
สตูล)  เป็นส านักงานบริการด้านการศึกษาในสังกัดราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาที่ต้อง
ส่งเสริมก ากับดูแลการปฏิบัติอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 7 
แห่ง มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง และ กศน. ต าบล 36 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมดรวม 135 คน              
ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งหมด 4,736 คน   
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 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลมีบุคลากร             
ที่ปฏิบัติงานระดับจังหวัดดังนี้ ผู้บริหาร 1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ลูกจ้างประจ า 7 คน พนักงานราชการ 7 
คน จ้างเหมาบริการ 8 คน รวมทั้งหมด 24 คน  
 

ศาสนา   
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  74.10  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  
25.81  และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.09                

  มีศาสนสถาน จ านวนทั้งสิ้น 226  แห่ง ประกอบด้วย  
        มัสยิดจ านวน 223 แห่ง แยกเป็นอ าเภอ  ดังนี้ 

  -  อ าเภอเมืองสตูล  จ านวน  65  แห่ง 
  -  อ าเภอละงู   จ านวน   62  แห่ง 
  -  อ าเภอท่าแพ   จ านวน   27  แห่ง 
  -  อ าเภอควนโดน  จ านวน   23  แห่ง 
  -  อ าเภอควนกาหลง  จ านวน   23  แห่ง 
  -  อ าเภอทุ่งหว้า   จ านวน   18   แห่ง 
  -  อ าเภอมะนัง   จ านวน    5    แห่ง 

  วัด จ านวน 36 แห่ง  แยกเป็นรายอ าเภอดังนี้ (ท่ีมา : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล) 
  -  อ าเภอเมืองสตูล  จ านวน            11 แห่ง 
  -  อ าเภอละงู   จ านวน    6    แห่ง 
  -  อ าเภอท่าแพ   จ านวน    2 แห่ง 
  -  อ าเภอควนโดน  จ านวน    1  แห่ง 
  -  อ าเภอควนกาหลง  จ านวน    8  แห่ง 
  -  อ าเภอทุ่งหว้า   จ านวน    3  แห่ง 
  -  อ าเภอมะนัง   จ านวน    6 แห่ง 

  โบสถ์คริสต์  จ านวน  3  แห่ง 

  ศาลเจ้า   จ านวน  3  แห่ง 

 นอกจากนี้ยังมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน 1 ศูนย์ และศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจ ามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) จ านวน 195 ศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554) 

การสาธารณสุข   
 จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลของรัฐรวม 6 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 186 เตียง 1 แห่ง 
ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 4 แห่ง มีแพทย์ 69 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,408 คน) ทันตแพทย์ 
30 คน อัตรา: ประชากร (1:10,138 คน) เภสัชกร 39 คน อัตรา : ประชากร (1:7,799 คน) และมีพยาบาล 
658 คน อัตรา : ประชากร (1:462 คน) โดยมีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกแพทย์ 28 แห่ง คลินิก             
ทันตกรรม 10 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 2 แห่ง และร้านขายยา 63 แห่ง เป็นต้น 
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ตารางท่ี  1 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จ าแนกตามรายอ าเภอ  ปี 2556 

อ าเภอ 
รพท./
เตียง 

รพช./
เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต. 
ศสม. ศสช. นคม. 

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ่ ขนาดทั่วไป 
เมือง 1/186 - 1 : 593 1 16 2 - - 

ควนโดน - 1/30 1 : 801 1 3 - - - 
ควนกาหลง - 1/30 1 : 1,056 - 7 - 1 1 

ท่าแพ - 1/30 1 : 894 - 5 - 1 - 
ละงู - 1/60 1 : 1,121 1 9 - 1 - 

ทุ่งหว้า - 1/30 1 : 741 - 7 - - - 
มะนัง - - - - 4 - - - 
รวม 1/186 5/180 1 : 831 3 51 2 3 1 

ตารางท่ี 2 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2556 

อ าเภอ 
คลินิก 
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

การพยาบาล
และ 

ผดุงครรภ์ 

คลินิก 
แพทย์

แผนไทย 

คลินิก 
แล็บ 

ขย.1 ขย.2 ขย.3 
ขายยา 

แผนโบราณ 

เมือง 22 5 1 1 1 23 4 - 6 
ควนโดน 1 - 1 - - 4 1 - 1 

ควนกาหลง 1 1 3 - - 3 - - 1 

ท่าแพ 2 - 2 - - 2 1 - 1 
ละงู 5 4 4 1 - 8 2 - 2 

ทุ่งหว้า - - 5 - - 1 2 - - 
มะนัง - - 2 - - 1 - - - 
รวม 31 10 18 2 1 42 10 - 11 

 การคมนาคมขนส่ง 
 จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่าง

จังหวัด ระหว่างอ าเภอ และระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการก าธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 
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 2.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอ าเภอท่าแพ อ าเภอละงู อ าเภอทุ่ง
หว้า อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 ระบบประปา 
 จังหวัดสตูล มีที่ท าการประปา 2 แห่ง คืออ าเภอเมืองและอ าเภอละงู มีสถานีผลิตน้ าประปา
จ านวน 4 แห่งคือ อ าเภอควนโดน ต าบลวังประจัน อ าเภอละงู และอ าเภอทุ่งหว้า 

 แหล่งน้ าชลประทาน 
              จังหวัดสตูล มีแหล่งน้ าชลประทานตามแผนงานต่างๆ ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาด
กลาง, โครงการชลประทานขนาดเล็ก, ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่, และโครงการขุดลอกหนองน้ าและคลอง
ธรรมชาติ ทั้งนี้ มีทั้งโครงการที่ยังอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานสตูลและโครงการที่ได้ถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นรับไปด าเนินการแล้ว ซึ่งโครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จใน
จังหวัดสตูล มีดังนี้ 

1. โครงการชลประทานขนาดกลาง จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายคลองดุสน, 
โครงการประตูระบายน้ าบาโรย, และโครงการฝายคลองท่าแพร รวมพ้ืนที่ชลประทาน 47,910 ไร่  

2. โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการชลประทานสตูลด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าใน
จังหวัดสตูล โดยด าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้แก่เกษตรกร 
กระทั่งถึงสิ้นปีงบประมาณ 2555 จ านวน 75 โครงการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์ ประมาณ 50,900 ไร่ 

3. ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ จ านวน 37 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ ประมาณ 17,950 ไร่ 

4. โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ จ านวน 71 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 
ประมาณ 4,500 ไร่ 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (พรด.) จ านวน 6 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 
ประมาณ 3,000 ไร่ 

6. โครงการป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย (ปชด.) จ านวน 14 โครงการ พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ ประมาณ 7,950 ไร่ 

7. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 6 โครงการ สามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 
7,250 ไร ่  

การไฟฟ้า   
 จังหวัดสตูล มีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอควนกาหลง  ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแพ  และส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ทุ่งหว้า 

 ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัด
ครอบคลุมทุกอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จ านวน  83,697 ครัวเรือน  คิดเป็น    
ร้อยละ 99.20 
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จ านวนครัวเรือที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า ในจังหวัดสตูล 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ คิดเป็น % 
1 เมือง 12 12 70 70 31,125 30,810 98.99 % 
2 ควนโดน 4 4 31 31 6,222 6,178 99.29 % 
3 ท่าแพ 4 4 31 31 6,933 6,810 98.23 % 
4 ละง ู 6 6 61 61 18,726 18,596 99.31 % 
5 ทุ่งหว้า 5 5 35 35 6,081 5,994 98.57 % 
6 ควนกาหลง 3 3 32 32 9,654 9,129 94.56% 
7 มะนัง 2 2 19 19 4,956 4,088 82.49% 
 รวม 36 36 279 279 83,697 81,605 99.20 % 
 
โทรศัพท์ 
 จังหวัดสตูล ให้บริการโทรศัพท์ครบทุกอ าเภอ มีหมายเลขท่ีรับผิดชอบจ านวน 18,080 หมายเลข  
เปิดใช้งานจ านวน 10,507 เลขหมาย คงเหลือ 7,573 เลขหมาย โดยแยกเป็นราชการ 1,023 เลขหมายบ้าน 
7,439 เลขหมาย ธุรกิจ 869 หมายเลข และสาธารณะ 972 เลขหมาย 

 มีศูนย์บริการลูกค้า จ านวน 2 ศูนย์บริการ 

1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสตูล ดูแล 32 ชุมสาย 

- พ้ืนที่บริการ อ าเภอเมือง อ าเภอควนโดน อ าเภอควนกาหลง อ าเภอมะนัง 

 2. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาละงู  ดูแล 18 ชุมสาย 

- พ้ืนที่ อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ อ าเภอทุ่งหว้า 

 
สถานภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดสตูล ปี 2553 – 2555 

 

ปี หมายเลขเต็ม หมายเลขเปิดใช้แยกประเภท 
ราชการ บ้าน ธุรกิจ ทีโอที สาธารณะ เลขหมายเหลือ 

2553 16,729 1,080 8,546 820 208 1,262 4,813 
2554 18,389 1,088 8,109 824 215 1,218 6,935 
2555 18,089 1,023 7,439 869 213 972 7,573 
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ตารางแสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างถนนของ อบจ.สตูล ปี 2553-2556 

รายการ 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 2556 

จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง 

1. ถนนดินลูกรัง - - - - 1 5.858 - - 
2. ถนน  คสล.  - - - - 2 2.21 3 3.071 
3. ถนนลาดยาง 3 6.46 5 7.132 5 4.607 2 2.172 

รวม 3 6.46 5 7.132 8 12.675 5 5.243 

ที่มา : กองช่าง 

ตารางแสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างสะพานของ อบจ.สตูล ปี 2553-2556 
 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
จ านวนแห่ง จ านวนแห่ง จ านวนแห่ง จ านวนแห่ง 

สะพาน 2 - 6 - 

ตารางแสดงจ านวนถนนประเภทต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล 
 

ประเภท จ านวนสาย รวมความยาวทั้งหมด (กม.) 
1. ถนนดินลูกรัง 12 28.695 
2. ถนน  คสล.  19 19.229 
3. ถนนลาดยาง 75 250.099 

รวม 106 298.023 

ที่มา : กองช่าง 

ตารางแสดงจ านวนป่าที่ปลูกเพิ่มข้ึน ในปี พ.ศ.2553-2556 ที่ด าเนินการโดย อบจ. 

อ าเภอ ป่าบก (ต้น) ป่าชายเลน (ต้น) 
หญ้าแฝก 

(ต้น/กล้า/กอ) 
เนื้อที่  (ตร.ม.) 

1. เมืองสตูล 568 - - 14 
2. ละงู.  - - - - 
3. ทุ่งหว้า      - - - - 
4. ท่าแพ - - - - 
5. ควนกาหลง     - - - - 

อ าเภอ ป่าบก (ต้น) ป่าชายเลน (ต้น) 
หญ้าแฝก 

(ต้น/กล้า/กอ) 
เนื้อที่  (ตร.ม.) 

6. ควนโดน - - - - 
7. มะนัง - - - - 

รวม 568 - - 14 

ที่มา : กองช่าง 
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ตารางแสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ/วิสามัญ/คณะกรรมการประจ าสภาฯ ปี 2554 - พฤษภาคม 2557 

ปี / พ.ศ. 
ประชุมสมัยสามัญ 

(จ านวน/ครั้ง) 
ประชุมสมัยวิสามัญ 

(จ านวน/ครั้ง) 
จ านวนที่ประชุม 

หมายเหตุ
(คณะกรรมการ) 

2554 3 2 5 10 
2555 3 4 7 14 
2556 1 - 1 1 
2557 1 1 2 2 

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนข้อร้องเรียนของสภาฯ 

ปี / พ.ศ. ข้อร้องเรียน (เรื่อง) ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับการแก้ไข 

2554 118 118 0 
2555 112 112 0 
2556 - - - 
2557 - - - 

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ.สตูล  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 202,931 100 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 123,950 61.08 
ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 78,981 38.92 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,782 8.70 
จ านวนบัตรเสีย 4,466 3.60 

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง นายกอบจ.สตูล  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 209,006 100 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 136,700 65.40 
ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 56,972 27.25 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,227 6.75 
จ านวนบัตรเสีย 6,107 4.47 

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 
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ตารางแสดงสถิติจ านวนประเภทของสาธารณภัย ปี 2554-2556 
 

ประเภท 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

จ านวนครั้ง จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จ านวนครั้ง จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จ ำนวน
คร้ัง 

จ ำนวนครัวเรือนท่ี
ไดรั้บควำมช่วยเหลือ 

1. อุทกภัย (น้ า)  1 12,396 - - - - 
2. วาตภัย (ลม)  1 - 1 69 - - 
3. อัคคีภัย (ไฟ) 3 - 2 2 6 10 
4. ธรณีพิบัติ (ดิน) - - - - - - 
5. ภัยแล้ง - - - - - - 

ที่มา : กองช่าง 

ตารางแสดงจ านวนประเภทของสาธารณภัย ปี 2555 - 2556 แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

 
อ าเภอ 

จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อุทกภัย วาตภยั อัคคีภัย ธรณีพิบัต ิ ภัยแลง้ อุทกภัย วาตภยั อัคคีภัย ธรณีพิบัต ิ ภัยแลง้ 

1. เมืองสตูล 69 - 1 - - - - - - - 
2. ละงู  - - - - - - - 4 - - 
3. ทุ่งหว้า      - - - - - - - 1 - - 
4. ท่าแพ - - - - - - - 1 - - 
5. ควนกาหลง     - - 1 - - - - 2 - - 
6. ควนโดน - - - - - - - 2 - - 
7. อ.มะนัง - - - - - - - - - - 

รวม 69 - 2 - - - - 10 - - 

ที่มา  :  กองช่าง 
ตารางแสดงบัญชีเปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง 

ปีงบประมาณ รายได้จริง รายจ่ายจริง เกินดุล ขาดดุล ร้อยละ 
2549 166,006,757.59 130,386,597.36 50,498,193.82 - 78.54 
2550 209,640,004.22 178,920,056.83 30,719,947.39 - 85.35 
2551 195,809,762.52 158,220,523.13 37,589,239.39 - 80.80 
2552 199,542,072.73 182,306,518.72 17,235,554.01 - 91.36 
2553 172,332,932.27 167,627,462.02 4,705,470.25 - 97.27 
2554 200,610,252.49 197,470,598.63 3,139,653.86 - 98.43 
2555 288,082,405.01 284,895,311.14 3,187,093.87 - 98.89 
2556 231,316,040,81 277,194,232,20 4,121,808.61 - 98.22 

ที่มา  :  กองคลัง 
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ตารางแสดงงบประมาณ 
 

ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง 2556   
(บาท) 

ประมาณการปี  
2557  (บาท) 

ประมาณการปี  
2558  (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร    
1. ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ 6,629,178.56 7,000,000.00 6,000,000.00 
2. ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ ามัน 22,596.97 50,000.00 700,000.00 
3. อากรรังนกอีแอ่น - 100,000.00 50,000.00 

รวม 6,651,775.53 7,150,000.00 6,750,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    
1. ค่าธรรมเนียมบ ารุงอบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม 908,370.87 900,000.00 900,000.00 
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  18,000.00 1,000.00 - 
3. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น  12,000.00 10,000.00 20,000.00 
4. ค่าปรับการผิดสัญญา 270,261.54 250,000.00 50,000.00 
5. ค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดนัด ค่าปรับอื่นๆ -  2,000.00 1,000.00 

รวม 1,190,632.41 1,163,000.00 971,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 376,411.00 400,000.00 300,000.00 
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,299,656.01 5,000,000.00 3,400,000.00 

รวม 5,676,067.01 5,400,000.00 3,700,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
1. ค่าขายแบบแปลน - 10,000.00 9,000.00 
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 73,300.06 80,000.00 10,000.00 
3. เงินที่มีผู้อุทิศให้ 79,390.00 150,000.00 50,000.00 

รวม 152,690.06 240,000.00 69,000.00 
หมวดรายได้จากทุน    
1. ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์ 111,270.00 97,000.00 10,000.00 

รวม 111,270.00 97,000.00 10,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร    
1. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 65,112,851.66 65,000,000.00 50,000,000.00 
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 72,743,903.89 75,000,000.00 58,000,000.00 
3. ภาษีบ ารุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร 5% 

7,683,650.99 9,450,000.00 10,000,000.00 

4. ค่าภาคหลวงแร่ 648,625.26 650,000.00 500,000.00 
รวม 141,189,031.80 150,100,000.00 118,500,000.00 
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ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง 2556   
(บาท) 

ประมาณการปี  
2557  (บาท) 

ประมาณการปี  
2558  (บาท) 

รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ 159,971,466.81 164,150,000.00 130,000,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.    
หมวดเงินอุดหนุน    
1. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจดัการที่ด ี - -  
2. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ฯ 71,344,574.00 75,850,000.00 70,000,000.00 

รวม 71,344,574.00 75,850,000.00 70,000,000.00 
รวมทั้งสิ้น 231,316,040.81 240,000,000.00 200,000,000.00 

ที่มา  :  กองคลัง  * ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2558  ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2557 

 

ตารางแสดงเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 รถนั่งตู ้ 2  คัน 
2 รถนั่งเก๋ง 1  คัน 
3 รถนั่งตรวจการณ์ 4  คัน 
4 รถนั่งกระบะ  2 ตอน 10  คัน 
5 รถนั่งกระบะตอนครึ่ง 3 คัน 
6 รถนั่งกระบะ  1  คัน 
7 รถนั่งกระบะ 5 ประตู 2  คัน 
8 รถบรรทุกน้ า  10 ล้อ 3  คัน 
9 รถบรรทุกชานต่ า 10 ล้อ 1  คัน 
10 รถบรรทุกเทท้าย  6 ล้อใหญ่ 6  คัน 
11 รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ  1  คัน 
12 รถตักล้อยาง 1 คัน 
13 รถเกลี่ยดิน 2  คัน 
14 รถบดสั่นสะเทือน 3  คัน 
15 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2 คัน 
16 รถบรรทุกหัวลาก 1  คัน 
17 หางลากพ่วง 1  คัน 
18 รถซ่อมผิวลาดยาง 1 คัน 
19 รถขุดไฮดรอลิค 2 คัน 
20 รถพ่วง 1 คัน 
21 รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ลาดยาง) 1 คัน 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 
22 รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถสุขาเคลื่อนที่) 1 คัน 
23 รถพยาบาล/ฉุกเฉิน 7  คัน 
24 เครนยก 1  คัน 
25 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน 
26 เรือท้องแบน 6  ล า 
27 เครื่องมือส ารวจครบชุด (กล้องส ารวจ) 1 ชุด 
28 กล้องวางแนว 1 ชุด 
29 กล้องระบบอัตโนมัติ 1  ชุด 
30 ไม้สต๊าฟ 4  อัน 
31 เทปวัดระยะ 2  ม้วน 
32 ล้อวัดระยะทาง 1  ชุด 
33 เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง 
34 โพล 3 อัน 
35 พิน 5 อัน 

ที่มา  :  กองพัสดุและทรัพย์สิน 

       ตารางแสดงบัญชีอัตราก าลังบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ที่มีอยู่จริง) ณ วันที่ 1 พ.ค. 57 
ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 

 ข้าราชการ   
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2  
 3. ที่ปรึกษานายกฯ 4  
 4. เลขาฯ 1  
สมาชิกสภาฯ 1.สมาชิกสภาอบจ.สตูล 24  
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจ า 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  

ข้าราชการ 
ส านักปลัด ฯ  1. หัวหน้าส านักปลัดฯ 1  
 2. นักบริหารงานทั่วไป 4  
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -  
 4. บุคลากร 2  
 5. นิติกร 1  
 6. นักพัฒนาชุมชน 1  
 7. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1  
 8. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 1  
 9. เจ้าพนักงานธุรการ 3  
กองกิจการสภา ฯ 1. ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 1  
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ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
 2. นักบริหารงานทั่วไป 3  
กองแผนและงบประมาณ 1. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 1  
 2. นักบริหารงานนโยบายและแผน 3  
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  
 4. เจ้าพนักงานธุรการ -  
กองคลัง 1. ผู้อ านวยการกองคลัง 1  
 2. นักบริหารงานการคลัง 3  
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 2  
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5  
 5. เจ้าพนักงานธุรการ 1  
 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี -  

กองช่าง 1. ผู้อ านวยการกองช่าง 1  
 2. นักบริหารงานช่าง 4  
 3. สถาปนิก -  
 4. วิศวกรโยธา 1  
 5. นายช่างโยธา 5  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 2  
กองการศึกษา ฯ 1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1  
 2. นักบริหารงานการศึกษา 3  
 3. นักวิชาการศึกษา 2  
 4. ศึกษานิเทศก ์ 1  
 5. สันทนาการ 1  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 3  
 7. ผู้อ านวยการโรงเรียน 1  
 8. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1  
 9. ครู (คศ 2) 6  
 10. ครู (คศ 1) 7  
 11. ครูผู้ช่วย 3  
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 1  
 2. นักบริหารงานคลัง 2  
 3. นักวิชาการพัสดุ 2  
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1  
หน่วยตรวจสอบภายใน 1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน -  
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน -  
 รวม 119  
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ลูกจ้างประจ า 
ส านักปลัด ฯ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
 2.  พนักงานประสานงานชนบท 1  
 3.  พนักงานขับรถยนต์ 2  
 4.  คนงาน 1  
กองคลัง 1. พนักงานประสานงานชนบท 1  
กองช่าง 1.  พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดหนัก 8  
 2.  พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดกลาง 8  

 รวม 22  
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด ฯ 1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  
 3. ผู้ช่วยบุคลากร 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1  
 6. พนักงานขับรถยนต์ 6  
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
กองกิจการสภา ฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  
กองแผนและงบประมาณ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ -  
กองคลัง 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 2  
กองช่าง 1. ผู้ช่วยช่างส ารวจ 1  
 2. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 2  
 3. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 2  
 4. ผู้ช่วยช่างโยธา 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ -  
 6. คนงาน 10  
 7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2  
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ -  
กองการศึกษาฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2  
 3. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3  
 5. คนงาน 3  
 6. ยาม 2  

 รวม 63  
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ข้อมูลของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2557 

ตารางจ านวนห้องเรียนและนักเรียน 

ชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จ านวนนักเรียน  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อ.1 2 36 41 77 
อ.2 2 33 37 70 
รวม 4 69 78 147 
ป.1 3 57 60 117 
ป.2 2 47 33 80 
ป.3 2 38 44 82 
ป.4 2 24 31 55 
ป.5 2 33 42 75 
ป.6 2 36 30 66 
รวม 13 235 240 475 
ม.1 2 43 33 76 
ม.2 1 24 22 46 
ม.3 1 17 25 42 
รวม 4 84 80 164 

รวมทั้งสิ้น 21 388 398 786 
 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครู 
 

ต าแหน่ง 
ระดับ ค.ศ. 

ครูผู้ช่วย รวม 
1 2 3 4 5 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา - - - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - 1 - - - - 1 
คร ู 6 7 - - - 3 16 

รวม 6 8 - 1 - 3 18 
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ตารางแสดงจ านวนครูจ้างสอน/ผู้ช่วยครู/ครูช่วยสอน และลูกจ้างประจ า 

ประเภท จ านวน (คน) 
ครูจ้างสอนและครูจ้างสอนรายชั่วโมง 7 
ผู้ช่วยครู - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู) 2 
อ่ืนๆ   
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 
     - พนักงานบริการ 1 
     - พนักงานขับรถ 
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1 
1 

รวม 13 
 

ที่มา : โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา ประกอบด้วยการประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2557-2559) ไปปฏิบัติ โดยจ าแนกเป็นดังนี้ 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น (SWOT Analysis) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  (Strength-S)  

 1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีทรัพยากร
ทางทะเลสมบูรณ์  

 2.  เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านที่ตั้งเหมาะสมกับการค้าขายและพาณิชย์นาวี  
 3.  จังหวัดสตูลมีขนาดพื้นที่เล็กท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
 4.  จังหวัดสตูลมีความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง 

สงบสุข  
 5.  เป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ ประชาชนมีความพร้อมและรับฟัง

ความคิดเห็นที่ดีต่อส่วนรวม 
 6.  มีผลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในจังหวัด 
 7.  ประชาชนและเยาวชนให้ความส าคัญในการออกก าลังกายในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬา

ฟุตบอล 
 จุดอ่อน  (Weakness-W) 
 1.  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่มีความพร้อม 
 2.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
 3.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มและการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 4.  ขาดแหล่งน้ าเกษตรและระบบการชลประทานไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรตลอดทั้งปี 
 5.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 6.  พ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นปัญหาที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนและ

การพัฒนา 
 7.  บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้ความช านาญเฉพาะด้านตามภารกิจที่ถ่ายโอน 
 8.  ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ท าให้ต้องพ่ึงพาจากรัฐบาล 
 9.  การคมนาคมบางพ้ืนที่ไม่สะดวก ถนนภายในชนบทมีขนาดแคบไม่รองรับปริมาณ

การจราจรที่เพ่ิมข้ึน 
 10.  ความร่วมมือในการประสานงานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน   

ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยังมีไม่มากพอ 
 11.  ไม่มีสินค้าท่ีเป็นลักษณะเด่นของจังหวัด (สินค้า OTOP) และเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงจังหวัด  

อ่ืนๆ แต่คุณภาพด้อยกว่า 
 12.  ประชาชนขาดวินัยจราจรท าให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตมาก 
 

        สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 
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 โอกาส  (Opportunity-O) 

 1.  เป็นจังหวัดติดทะเลอันดามันและติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีศักยภาพในการพัฒนา                  
เป็นเมืองท่าและการค้าขาย 

 2.  มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และต่างประเทศในพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

 3.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ตามโครงการเศรษฐกิจสามฝ่าย ( IMT-GT ) 
 4.  เป็นพื้นที่มีการคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้าน  

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกันได ้
 5.  การสนับสนุนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เข้าถึงความต้องการ  

ของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ 
  6.  แนวโน้มการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวตะวันตก นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิง 
วัฒนธรรม และการให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวสีเขียว  

 7.  การร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนท าให้เอ้ือต่อการน าส่งผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตฮาลาล 
สู่ตลาดอาเซียน สู่ตลาดมุสลิมในอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดเดียว ฐานผลิตเดียว   
เปิดโอกาสให้การส่งออกผลผลิตของจังหวัดมากข้ึน  

 8.  ผลกระทบจากความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้นักท่องเที่ยว    
หวาดกลัว และหันมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้น  
   อุปสรรค  (Threat-T) 

 1.  กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนและอุทยาน 
แห่งชาติ 

 2.  กฎระเบียบข้อกฎหมายระหว่างประเทศไม่เอ้ืออ านวยทางด้านการค้า และการลงทุน 
 3.  การคมนาคมทางบกเป็นลักษณะสุดทาง 
 4.  กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
 5.  ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการผันแปรของตลาดโลก 
 6.  ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเจตนารมณ์อันดี

ของท้องถิ่น 
 7.  ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ 

กระจายอ านาจฯ  
8. ขาดแรงจูงใจในการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในจังหวัด 

  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

 1. พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้ไปสู่สากล เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดสตูล โดยเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว รวมตลอดถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจ และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

 2. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ด้วยการส่งเสริมเกษตรให้มีศักยภาพในการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเกษตรและสถาบันการเกษตรให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง 
และการส่งเสริมให้มีตลาดสินค้าพื้นเมืองเพ่ือรองรับการกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดสตูล 
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 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ประชาชนทุก
กลุ่มได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงรวมถึงการสนับสนุนให้เด็กเยาวชนมีกิจกรรมเรียนรู้ต่อเนื่องโดยตลอด และพัฒนาการกีฬาตามความ
นิยมของประชาชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

 4. พัฒนาสังคมของจังหวัดให้เป็นสังคมสงบสุข  ร่มเย็น โดยเน้นการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม และ
ศีลธรรมแก่ประชาชน รวมตลอดถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่งยิ่งในเด็ก
และเยาวชน 

 5. พัฒนาสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดให้ยั่ งยืน  โดยเน้นการคงไว้ซึ่ ง พ้ืนที่ สี เขียวและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของประชาชน รวมถึงการสนับสนุนให้ดูแลและ
รักษาแม่น้ าล าคลองให้สะอาดอยู่เสมอ 

 6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้านการคมนาคมการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีความ
ปลอดภัยและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พิจารณา
รายละเอียดตามตาราง) ซึ่งการเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2557-2559) โดยจะเปรียบเทียบเฉพาะ พ.ศ.2557 กับแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีคิดเป็นร้อยละตามสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) เฉพาะในปี 2557   
กับ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

 
สาขา / แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา 
สามปี (57-59) เฉพาะในปี 57 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2557 

จ านวน งบประมาณ จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวที่ประทับใจ 14 29,250,000 14 11.20 29,250,000 20.72 

2. การเกษตรยั่งยืน 8  4,250,000  8 6.40 4,250,000 3.00 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 18  80,999,000  10 8.00 35,872,630 25.41 

4. การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

6  3,154,000  6 4.80  3,154,000  2.24 

5. พัฒนาการกีฬาเพือ่ความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 13  11,192,000  12 9.60 10,692,000 7.58 

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

10  8,350,000  10 8.00  8,350,000  5.92 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 23  27,680,000  22 17.60 27,765,000 19.67 

8. การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 2  750,000 2 1.60 750,000 0.54 
9. เมืองสงบสุข 8  2,300,000  8 6.40 2,300,000 1.63 
10. การบริหารการจัดการที่ดี 21  14,881,000  18 14.40 12,081,000 8.56 
11. การจัดศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 30  23,475,498.49  15 12.00  6,667,800  4.73 

รวม 148  206,281,498.49  125 100 141,182,430 100 
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  

(2557-2559)  แยกรายยุทธศาสตร์  เฉพาะในปี 2557 
 

 

  
ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 จากการสรุปปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) นั้น เป็นที่ 
ทราบแล้วว่า ปัญหาที่ส าคัญ และต้องรีบแก้ไข ซึ่งได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการโครงการในแก้ไขปัญหาแยกตามสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้  อันดับแรก คือ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย อันดับที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ อันดับที่ 3 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อันดับที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี อันดับที่ 5 พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
และเพ่ือนันทนาการ อันดับที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดับที่ 7การจัดศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น อันดับที่ 8 การเกษตรยั่งยืน อันดับที่ 9 การ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อันดับที่ 10 เมืองสงบสุข และอันดับ
สุดท้ายคือ การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แสดงข้อมูลในรูปตารางข้างต้น  โดยแต่ละสาขายุทธศาสตร์
การพัฒนานั้นได้แสดงเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว ถึงแม้ว่าการด าเนินงานไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ทุกโครงการเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน  โดยเฉพาะงบประมาณที่มีจ ากัด บางโครงการมีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณก็ได้ด าเนินการจัดสรรตามล าดับความส าคัญที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น 
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ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2556  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

  
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี / ข้อบัญญัติ / การเบิกจ่ายแล้ว / ก่อหนี้ผูกพัน, 
ลงนามสัญญา / กันเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 
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แผนพฒันาสามปี ข้อบญัญติั เบิกจ่ายแล้ว ลงนามสญัญา/ก่อหนีผ้กูพนั กนัเงิน 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

สามปี 
ข้อบัญญัต ิ

เบิกจ่าย
แล้ว 

ก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามสัญญา 

กันเงิน 

1.ด้านการท่องเที่ยวทีป่ระทับใจ 8 7 6 6 1 

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย  9 13 2 6 7 

3.ด้านเศรษฐกิจ 8 7 6 6 1 

4.ด้านสังคม 40 32 29 29 3 

5.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น 

10 10 10 10 - 

6.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

7 6 5 5 1 

7.ด้านความสมานฉนัท์และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 28 27 20 20 7 

8.ด้านจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

15 18 15 15 3 

รวม 125 120 93 97 23 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) อบจ.สตูล  หน้า 47 
 

 

 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรเพ่ิมมูลค่า  สังคมพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 
 

 พันธกิจ 
1.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้

ให้กับประชาชนในจังหวัด 
2.  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของ

นักท่องเที่ยว 
4.  พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอด

ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ 

5.  พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่ 

6.  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้
ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

7.  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
8.  รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพ่ือให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคน
สตูล 

9.  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ  
ที่ดีให้มีความสุข 

10.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับ
ชนบท 

11.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

12.  พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 

 

         ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ส่วนที่ 4 
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 เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็น

รายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 
 2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมืองและมีความสงบสุข

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล  

 วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 

 “สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน าของภาคใต้  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีคุณภาพ” 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบัน
เกษตรกร และพัฒนาระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทาง
สังคม 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
 5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้

บรรลุผล 

 เป้าประสงค์รวม (Objective) 
 1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานสากล 
 2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร 
 3. การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ (Goal) 
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
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4. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจแก่ นักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. เกษตรกรได้รับบริการความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง มีการรวมกลุ่มเพ่ือกา 

บริหารจัดการอย่างเหมาะสม น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
2. สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3. มีระบบตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาเกษตรกร ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โดยใช้ระบบ Zoning 
3. แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
4. เสริมสร้างระบบตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตและเชื่อมโยง อุตสาหกรรมเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
- ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั่วถึง การศึกษามีมาตรฐาน แรงงานมีฝีมือ และชุมชน

เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร 
3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงาน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการมีสุขภาพดี 
5. ขยายความคุ้มครองการประกันสังคมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
6. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
8. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 

นโยบายของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

      (วันท่ี 7 สิงหาคม 2556) 
 1. นโยบายพัฒนาสังคม มีแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 1.1 ด้านการศึกษา  
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ 

ศึกษาจังหวัดสตูล 
(2)  พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบ ให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เน้นความรู้คู่

คุณธรรม 
(3)  มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เป็นโรงเรียนชั้นน าของ

จังหวัด 
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  (4)  พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคนในจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  (5)  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพิเศษด้านกีฬา 
  (6)  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีความสามารถพิเศษของอบจ. 
  (7)  สนับสนุนร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จัดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามความ
ต้องการของประชาชน 
  (8)  ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา 
  (9)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามศักยภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  (10)  สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และติดตั้ง FREE WIFI 
ตามสถานที่สาธารณะ 

  1.2 ด้านการสาธารณสุข 
  (1)  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
  (2)  สนับสนุนการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ 
  (3)  สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือบริการประชาชน 
  (4)  ร่วมมือกับท้องถิ่น จัดบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และพัฒนาระบบให้บริการ 

  1.3 ด้านสังคมสงเคราะห์ 
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล 
(2)  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
  (3)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  (4)  ส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการเพื่อชุมชนในจังหวัด 
  (5)  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  1.4 ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(1)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 

  (2)  สนับสนุนการให้ความรู้ด้านศาสนาแก่ประชาชน เพ่ือน าหลักธรรม ค าสอนไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
  (3)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนาทุกศาสนา 
  (4)  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (5)  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (6)  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.5 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
(1)  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาทุกด้าน 
(2)  สนับสนุนสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัด 
(3)  จัดการแข่งขัน หรือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัด 
(4)  สนับสนุนทีมกีฬาจังหวัดในการเข้าร่วมแข่งขัน 
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(5)  ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล 

  1.6  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
            (1)   สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
            (2)   สนับสนุนบทบาทเยาวชน และสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด 
            (3)   ส่งเสริมการท างานร่วมกันของท้องถิ่นและท้องที่ 
            (4)   สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครทุกประเภท เช่น  อสม. อปพร. ชรบ. 
            (5)   สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
            (6)   สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติด 

 2. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

     2.1  ด้านเกษตรกรรม 
             (1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
เกษตรจังหวัดสตูล 
             (2)  สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานน้ ายางข้นของชุมนุมสหกรณ์น้ ายางจังหวัดสตูล 
            (3)  สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ 
             (4)  ส่งเสริมการตลาดให้สินค้าเกษตรโดยจัดหาตลาด และจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร            
             (5)  สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์สาธิตการเกษตร ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

     (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
             (7)  พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้โดยจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้  
             (8)  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
             (9)  สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้มี
มาตรฐาน 

      2.2  ด้านการท่องเที่ยว  
             (1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
             (2)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 
             (3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
            (4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
             (5)  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
            (6)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
             (7)  จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
             (8)  จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเทียวที่ได้มาตรฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
             (9)  พัฒนาบ่อน้ าร้อนทุ่งนุ้ย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

     2.3  ด้านการค้าชายแดน 
             (1)  ส่งเสริมการส่งออกสินค้า และพัฒนาการค้าชายแดน  



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) อบจ.สตูล  หน้า 52 
 

             (2)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
             (3)  พัฒนาตลาดนัดชายแดนวังประจัน 

     2.4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
              (1)  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
เพ่ิมความเข้มแข็ง 
              (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า 
              (3)  ส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายสินค้าชุมชนในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายสู่
สากล 

     2.5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              (1)  บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่นเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
              (2)  จัดให้มี และบ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ให้ได้มาตรฐาน 
              (3)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปาให้ได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 
              (4)  สนับสนุนการขุดลอกคู คลอง และทางระบายน้ าที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันน้ าท่วมและเพ่ิม
ความสะดวกในการ เข้า-ออกของเรือประมงพ้ืนบ้าน 
              (5)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
             (6)  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดคับขัน เพื่ออ านวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
              (7)  สนับสนุนเครื่องจักรกลด้านการโยธาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
              (8)  สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูล 

 3. นโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

       3.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ            
             (1)  ส่งเสริมการฟ้ืนฟู ป่าบก ป่าเลน และการจัดการลุ่มน้ า 
             (2)  สนับสนุนการจัดท าปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ า 
             (3)  จัดวางทุ่นป้องกันแนวปะการัง และจัดวางทุ่นเทียบเรือ 

        3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม  
            (1)  สนับสนุนการจัดสร้างและบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
            (2)  สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
            (3)  สนับสนุนให้ชุมชนติดตาม ควบคุมคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง 
            (4)  สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            (5)  ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 4. นโยบายพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการ 

       4.1 ด้านการเมือง 
            (1)  ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน และกระบวนการประชาสังคม 
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            (2)  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม 

       4.2 ด้านการบริหารจัดการ 
            (1)  บริหารจัดการองค์กรโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
            (2)  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้พร้อมต่อการให้บริการ 
            (3)  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยและเพียงพอ 
            (4)  น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานบริการประชาชน 
            (5)  ปรับปรุงเว็ปไซต์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของอบจ.อย่างครบครัน 
            (6) ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีบทบาทในระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
            (7)  สนับสนุนการท างานที่เป็นนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ในองค์กร  
      (8)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ อบจ.ให้เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลของจังหวัด สามารถใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy Map 
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พันธกิจ 

1.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด 

2.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว 

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว 

4.พัฒนาและส่งเสริมให้ทาการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวม
ตลอดส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเน้นการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่ 

6.พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและ
การให้ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

7.พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 

8.รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมของท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟ ูสืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล 

9.ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีให้มีความสุข 

10.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 

11.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของท้องถ่ิน 

12.พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถ่ินให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 

เป้าประสงค ์

1.ประชาชนในจังหวัดสตูลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน           
มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มข้ึนซึ่งเป็นรายได้
จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 

2.ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกที่ดี มีจิต
สาธารณะ มีความเป็นพลเมืองและมีความสงบ
สุข 

ยุทธศาสตร ์

1.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

2.การเกษตรยั่งยืน 

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

9.เมืองสงบสุข 

10.การบริหารจัดการที่ดี 

11.การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

8.การลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

7.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

6.การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5.พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 

4.การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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1.1  ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 
1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ินในการให้บริการท่องเที่ยว  
ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1.3  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
1.5  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ 
1.6  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว 
1.7  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
1.8  จัดกิจกรรมประจ าปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษตลอดทั้งปี 

2.1 ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลติ การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการ
เกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร 
2.4 สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลัก
และสายรอง 
3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เข่ือน สะพาน ตลิ่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3.3 สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.4 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ า 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน 
3.6 บริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
3.7 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน และการปลูกฝังจิตส านึก และความมีวินัยในการจราจร 

4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแหล่งน้ าให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ าท่วม น้ าแล้งได้อย่างยั่งยืน 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร ์

1.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

2.การเกษตรยั่งยืน 

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

แนวทางการพัฒนา 

4.การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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5.1 ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬา  
5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการและจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย
ให้ครบครัน 
5.3 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ ความช านาญ และทักษะมากข้ึน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการให้
มีทักษะที่สูงข้ึน 
5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
5.5 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่า และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.2 ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา  
6.3 ฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 

7.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
7.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
7.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
7.4 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค 
7.5 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงข้ึน 

8.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิชย์ 
8.2 ส่งเสริมการจัดต้ังตลาดให้มีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
8.3 สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 
8.4 ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน  

ยุทธศาสตร ์

5.พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 

8.การลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

7.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

6.การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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9.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มข้ึน และส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง 
9.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
9.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

10.1 จัดการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน การประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
10.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
10.5 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
10.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถ่ินอย่างทั่วถึง 

11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ินด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
11.4 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน 

9.เมืองสงบสุข 

10.การบริหารจัดการที่ดี 

11.การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร ์
แนวทางการพัฒนา 
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1.1 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่ง

ท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 3 5,000,000            1 3,000,000         -  - 4 8,000,000        

1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ

จัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1             1,000,000 2         1,100,000 2          1,300,000 5 3,400,000        

1.3  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
3             1,450,000 1         1,000,000 1          1,000,000 5 3,450,000        

1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  -   -  -   -  -   -  - -                 

1.5  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ 1           15,000,000  -  - 3          8,936,500 4 23,936,500       

1.6  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้

สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
 -   -  -   -  -   -  - -                 

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1             1,000,000 1         1,000,000 1          1,000,000 3 3,000,000        

1.8 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ตลอดทั้งปี
6 3,650,000            5 3,150,000        4 2,650,000         15 9,450,000        

รวม 15 27,100,000         10 9,250,000       11 14,886,500      36 51,236,500       

ปี 2559 ปี 2560 รวม  3 ปี

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

ส่วนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ปี 2558

สรุป 58



จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป ี2559 ปี 2560 รวม  3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2558

2.1  ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง
3 800,000              3 800,000          2 300,000            8 1,900,000        

2.2  จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  -   -  -   -  -   -  - -                 

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทาง

การเกษตร
 -   -  -   -  -   - 

 - -                 

2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 1             2,000,000 1         2,000,000 1          2,000,000 3 6,000,000        

รวม 4            2,800,000 4        2,800,000 3         2,300,000 11 7,900,000        

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซม

ผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง 10 54,600,000          9 49,300,000      13 89,420,000       32 193,320,000     

3.2   ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้าง  ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพานและตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน 6           15,200,000 6       21,966,000 7        29,250,000 19 66,416,000       

3.3  สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต
1             7,700,000 4       14,500,000 1          1,000,000 6 23,200,000       

3.4  จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

ทั้งทางบกทางน้ํา 3             5,300,000 2         2,500,000 2          2,500,000 7 10,300,000       

3.5  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะ

และผังเมืองชุมชน  -   -  -   -  -   -  - -                 

3.6  บริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ  -
  - 

 -
  - 

 -
  -  - -                 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

สรุป 59



จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป ี2559 ปี 2560 รวม  3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2558

3.7  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฏหมาย และความปลอดภัยในการใช้ถนน  การปลูกฝัง

จิตสํานึก  และความมีวินัยในการจราจร  -  -  -  -  -  -  - -                 

รวม 20 82,800,000         21 88,266,000     23 122,170,000     64 293,236,000     

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความ

สมบูรณ์ดังเดิม 1 50,000                1 50,000            2 350,000            4 450,000           

4.2  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้ําให้สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแห้งได้อย่างยั่งยืน
 -   - 1         1,000,000 1          1,000,000 2 2,000,000        

4.3  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
2             5,385,500 1           100,000 1             100,000 4 5,585,500        

4.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2               350,000 3           550,000 2             250,000 7 1,150,000        

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  -   -   -  -   - 0 -                 

รวม 5            5,785,500 6        1,700,000 6         1,700,000 17 9,185,500        

5.1  ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา และสวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
1 1,000,000            1 5,000,000        1 1,500,000         3 7,500,000        

5.2  พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ และจัดหา

เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน 3             3,000,000 2         1,000,000 2          1,000,000 7 5,000,000        

ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ

สรุป 60



จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป ี2559 ปี 2560 รวม  3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2558

5.3  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ ความชํานาญ และทักษะ

มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น 3               900,000 3           900,000 3             900,000 9 2,700,000        

5.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจําและต่อเนื่อง
4             5,800,000 4         5,800,000 4          5,800,000 12 17,400,000       

5.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน
1             2,600,000 1         2,600,000 1          2,600,000 3 7,800,000        

รวม 12          13,300,000 11      15,300,000 11       11,800,000 34 40,400,000       

6.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี

 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 7,850,000            8 7,650,000        8 7,650,000         25 23,150,000       

6.2  ส่งเสริมให้ผู้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้

เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา 6             1,550,000 3         3,200,000 3          1,400,000 12 6,150,000        

6.3  ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน
 -                       -   1           200,000  -                    -   1 200,000           

รวม 15            9,400,000 12      11,050,000 11         9,050,000 38 29,500,000       

7.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
10           17,750,000 10       16,350,000 9        16,250,000 29        50,350,000

7.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 5 6,000,000            3 5,100,000        3 5,100,000         11        16,200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป ี2559 ปี 2560 รวม  3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2558

7.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1             1,000,000  -                   -    -                    -   1         1,000,000

7.4  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค
2             1,790,000  -                   -    -                    -   2         1,790,000

7.5  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น
1               200,000 1           200,000 1             200,000 3            600,000

รวม 19          26,740,000 14      21,650,000 13       21,550,000 46        69,940,000

8.1  ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิขย์ 1 150,000              1 150,000          1 150,000            3 450,000           

8.2  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
 -   -  -   -  -   -   - -                 

8.3  สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ  -
  -  -   -  -   -  - -                 

8.4  ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน  -
  -  -   -  -   -  - -                 

รวม 1              150,000 1           150,000 1            150,000 3            450,000

9.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 100,000              1 100,000          1 100,000            3 300,000           

ยุทธศาสตร์ที่  8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  9 เมืองสงบสุข
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป ี2559 ปี 2560 รวม  3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2558

9.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง 2               400,000 1           200,000 2             400,000 5 1,000,000        

9.3  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

3               250,000 3         1,100,000 2             100,000 8 1,450,000        

9.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน 2               400,000 2           400,000 2             400,000 6 1,200,000        

รวม 8            1,150,000 7        1,800,000 7         1,000,000 22         3,950,000

10.1  จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน
1 40,000                1 40,000            1 40,000             3 120,000           

10.2  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
3               400,000 3           400,000 3             400,000 9 1,200,000        

10.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณธรรม จริยธรรม 2               725,000 2           725,000 2             725,000 6 2,175,000        

10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 5             6,300,000 4         5,600,000 4          5,000,000 13 16,900,000       

10.5  ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริม

การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 5             2,120,000 5         2,250,000 4          2,050,000 14 6,420,000        

10.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
2             1,560,000 2         1,560,000 2          1,560,000 6 4,680,000        

รวม 18          11,145,000 17      10,575,000 16         9,775,000 51        31,495,000

ยุทธศาสตร์ที่  10 การบริหารการจัดการที่ดี
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป ี2559 ปี 2560 รวม  3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2558

11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) 5 715,000              5 725,000          5 730,000            15 2,170,000        

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2                 80,000 2             91,000 2             102,000 6 273,000           

11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4           15,350,000 2           260,000 3          3,765,000 9 19,375,000       

11.4 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7             2,698,500 3           387,000 3             448,000 13 3,533,500        

11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีมีความสุขในการเรียน
5             5,766,000 4         6,652,200 5          7,672,800 14 20,091,000       

รวม 23          24,609,500 16        8,115,200 18       12,717,800 57        45,442,500

รวมทั้งสิ้น 140        204,980,000 119     170,656,200 120      207,099,300 379      582,735,500

ยุทธศาสตร์ที่  11 การจัดศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

สรุป 64



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 พัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

ต.พิมาน อ.เมือง 

 - เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ  สามารถรองรับนักท่องเที่ยว

ทั้งภายในและต่างประเทศ

 - พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพ

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

ตามแบบที่กําหนด

     2,000,000   -   -   - จํานวนแห่ง  - มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

  สามารถรองรับนักท่องเที่ยว

ทั้งภายในและต่างประเทศ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ําหนองปันหยา

 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู 

 - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ํา

หนองปันหยา  ม.2  ต.ละงู  อ.ละงู

ตามแบบที่กําหนด     

     1,000,000   -  -   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนได้รับประโยชน์

จากการใช้สวนสาธารณะใน

การพักผ่อน 

- มีสถานที่ที่มีสภาพภูมิทัศน์

ที่สวยงาม  เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

3 ก่อสร้างห้องน้ํา ห้องละหมาดใน

สถานที่ท่องเที่ยว ต.นิคมพัฒนา 

อ.มะนัง

 - เพื่ออํานวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว

 - ตามแบบที่กําหนด      2,000,000  -  -   - จํานวนแห่ง  - นักท่องเที่ยวได้รับความ

สะดวกในการท่องเที่ยวและ

ประกอบศาสนกิจ

 อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระเก็บน้ํา ม.10

ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ   

 - เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  - ปรับปรุงภูมิทัศนส์ระเก็บน้ํา

ม.10  ต.ท่าแพ  ตามแบบที่กําหนด

 -       3,000,000  -   - จํานวนแห่ง  - มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

    5,000,000      3,000,000               -   

1.1 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว

โครงการที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่  1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 65



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

โครงการที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ

ท่องเที่ยว

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

  - ส่งเสริมกิจกรรมสภาที่ปรึกษาด้าน

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จํานวนไม่

น้อยกว่า 2 ครั้ง

     1,000,000       1,000,000      1,000,000   - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

 - มีสภาที่ปรึกษาด้านการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 อบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยว  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการบริหาร

จัดการชุมชน

 - จัดอบรมให้กับเครือข่ายท่องเที่ยว

โดยชุมชนและประชาชนที่ประกอบ

อาชีพเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว จํานวน

 1 ครั้ง

               -           100,000                -     - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ชุมชนให้เกิดการพัฒนา

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

3 เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

ชุมชนจังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการบริหาร

จัดการชุมชน

 - จัดกิจกรรมออกบูทนิทรรศการ

เผยแพร่เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดสตูล จํานวน 1 ครั้ง

  -   -        300,000   - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ชุมชนให้เกิดการพัฒนา

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

    1,000,000      1,100,000     1,300,000

1 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล  - เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณแหล่ง

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จํานวน 1 ครั้ง

     1,000,000       1,000,000      1,000,000   - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - ทรัพยากรธรรมชาติ และ

แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2  ติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง  - เพื่อสร้างจุดจอดเรือสําหรับชม

ปะการังตามธรรมชาติ

- เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 - ติดตั้งทุ่นจอดเรือสําหรับชมปะการัง

ตามธรรมชาติ จํานวน 1 จุด

       150,000   -   -  - จํานวนจุด

ติดตั้งทุ่นจอดเรือ

 - มีจุดจอดเรือสําหรับชม

ปะการังสําหรับนักท่องเที่ยว

- นักท่องเที่ยวได้รับความ

สะดวกด้านการท่องเที่ยว

 อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

1.3  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 66



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

โครงการที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 ติดตั้งทุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

พัฒนาการการท่องเที่ยว

 - เพื่อเป็นแนวเขตในการป้องกันแนว

ปะการังถูกทําลาย 

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 - ติดตั้งุท่นวางแนวเขตปะการัง 

จํานวน 1 จุด

       300,000   -   -  - จํานวนจุด

ติดตั้งทุ่นวาง

แนวเขตปะการัง

 - มีจุดสําหรับชมปะการัง

สําหรับนักท่องเที่ยว

- นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก

ด้านการท่องเที่ยว

 อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

    1,450,000      1,000,000     1,000,000

1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  - เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการ

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

- เพื่อเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวในระดับ

จังหวัด

 - ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ตามแบบที่กําหนด

   15,000,000   -   -   - จํานวน

ศูนย์บริการ

 - มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ไว้บริการนักท่องเที่ยว

 - นักท่องเที่ยวได้รับความ

สะดวก

และได้รับบริการข้อมูลด้านการ

ท่องเที่ยว

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

หาดแหลมสน 

 - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยวหาดแหลมสน

ตามแบบที่กําหนด

  -   -      5,000,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีสถานที่สําหรับ

พักผ่อนและใช้ทํากิจกรรมต่างๆ

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ําตกธารปลิว 

ม.10 บ้านธารปลิว ต.ทุ่งหว้า 

อ.ทุ่งหว้า 

 - เพื่ออํานวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว

- เพื่อให้นักทอ่งเที่ยวมีทางเดิน

ธรรมชาติ และน้ําตกได้มาตรฐานและ

ปลอดภัย

 - ตามแบบที่กําหนด   -   -      2,936,500   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ได้รับประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

ช่องงับ  อ.ทุ่งหว้า 

 - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 - ปรับปรุงสระน้ําสาธารณะ

ตามแบบที่กําหนด

  -   -      1,000,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนได้รับประโยชน์

จากแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

  15,000,000                -       8,936,500

1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

1.5  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 67



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

โครงการที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 - เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ

จังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศ

 - เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว

จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น วิทยุ/

โทรทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ์/

สื่อสิ่งพิมพ์ /แผ่นพับ / วีซีดี คู่มือ

ท่องเที่ยว ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ

     1,000,000       1,000,000      1,000,000   - จํานวน

รูปแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์

 - การท่องเที่ยวของจังหวัด

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

มากยิ่งขึ้น

 - นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยว

จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นเพิ่มรายได้

ให้กับประชาชน

 

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

    1,000,000      1,000,000     1,000,000

1 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสตูล

 - เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

 - จัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัด

สตูล จํานวน 1 ครั้ง

       850,000         850,000        850,000  -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

ทั้งในและต่างประเทศ

 - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสตูลให้ได้มาตรฐานสากล 

- ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอให้

เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   

- เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยว

จังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทุกรูปแบบ เช่น แข่งขันตกปลา,

แข่งขันเรือพาย,แข่งขันตะกร้อ

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,

เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอ

ละงู (ยอนหอยหลอด) ฯลฯ

ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม

     1,500,000       1,500,000      1,500,000  -  จํานวน

กิจกรรม

 - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สตูลทุกอําเภอเป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยว และเดินทาง

เข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

 - ประชาชนในจังหวัดสตูลมี

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

1.8 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ตลอดทั้งปี

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

1.6  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 68



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

โครงการที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 - ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอให้

เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

 - ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแข่งขันตกปลา

 - จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ

 ประจําปี จํานวน 1 ครั้ง

       100,000         100,000        100,000  -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา

ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

 - ประชาชนในจังหวัดสตูลมี

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4 แข่งขันตกปลานานาชาติ

สตูลหัวโทงฟิชชิ่งคัพ

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 - ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอ

ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

 - จัดงานแข่งขันตกปลานานาชาติสตูล

หัวโทงฟิชชิ่งคัพ จํานวน 1 ครั้ง

       200,000         200,000        200,000  -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

มาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

 - ประชาชนในจังหวัดสตูลมี

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

5 สตูลฟอสซิลเฟสติวัล (Satun Fossil 

Festivail) ครั้งที่ 2

 - เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์ ชั้นหินโบราณ

กับหน่วยงานหรือ องค์กรต่างๆ ใน

ระดับชาติและระดับสากล

- เพื่อเป็นจังหวัดนําร่องในการพัฒนา

แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา

 - จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล (Satun 

Fossil Festivail) ครั้งที่ 2 ร่วมกับ

องค์กรอื่น จํานวน 1 ครั้ง

       700,000                 -                  -    -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - จังหวัดสตูลมีแหล่งอนุรักษ์

ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้/แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้นและ

จะเป็นแหล่งใหม่ของจังหวัดสตูล

ไม่ตํากว่า 20 แหล่ง

- จังหวัดสตูลมีชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์ที่ดี

- มีแหล่งเรียนรู้ใหม่

อบต.ทุ่งหว้า

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

 

6 จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการออก

กําลังกาย

 - จัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่จักรยาน

 - จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

 จํานวน 1 ครั้ง

       300,000                 -                  -    -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

 - ประชาชนมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 69



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

โครงการที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

7 จัดการแข่งขันอันดามันสตูล

มินิ -ฮาล์ฟมาราธอน

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

สตูลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

 - จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง จํานวน 1 ครั้ง                -           500,000                -    -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

    3,650,000      3,150,000     2,650,000

  27,100,000      9,250,000   14,886,500

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 70



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 งานจําปาดะของดีเมืองสตูล  - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จําปาดะและผลไม้อื่นๆ ของชาว

อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

- เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้

ซื้อพบผู้ผลิตและกระตุ้นเกษตรกร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับ

ผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ

 - ร่วมจัดงานวันจําปาดะของดีเมือง

สตูล จํานวน 1 ครั้ง

           200,000            200,000            200,000   - จํานวน

ครั้งที่จัด

กิจกรรม

 - ได้ประชาสัมพันธ์ผลไม้

จาํปาดะ และผลไม้อื่นๆ และ

ส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งผู้ผลิต

และผู้บริโภค รวมทั้งผู้ค้า

- ได้กระตุ้นเกษตรกร กลุ่ม

ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เกี่ยวกับ

การผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ

ทต.ควนโดน

อปท.ในเขต

อ.ควนโดน

 อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

2 ประกวดศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

จังหวัดสตูล

 - เพื่อแสดงผลงานของศูนย์บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล

 - เพื่อเป็นตัวอย่างของศนูย์

บริการฯ อื่นๆ ทั้งภายในจังหวัด

และต่างจังหวัด

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล

  - จัดประกวดศูนย์ฯ            100,000            100,000            100,000   - จํานวน

ครั้งที่จัด

กิจกรรม

 - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศูนย์บริการ

อื่นๆ ในการพัฒนาปรับปรุง

ศูนย์บริการฯ ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

 - ประชาสัมพันธ์ผลงานของ

ศูนย์บริการฯ ในระดับภาคและ

ระดับประเทศ 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชน

ก้าวหน้าและน่าอยู่

อุดหนุน

สนง.เกษตรฯ

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

2.1  ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  2 การเกษตรยั่งยืน

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การเกษตรยั่งยืน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 71



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

3 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับ

เกษตรกร

- เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตร

 - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร            500,000            500,000   -    - จํานวน

ครั้งที่จัด

กิจกรรม

 - เกษตรกรมีอาชีพเสริม

 - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

          800,000           800,000           300,000

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านการเกษตร

 - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

และหาแนวทางการพัฒนาการ

เกษตรสตูล

 - ส่งเสริมกิจการสภาที่ปรึกษาด้าน

การเกษตร จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

         2,000,000          2,000,000          2,000,000  - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - สามารถยกระดบัการบริหาร

จัดการด้านการเกษตรสตูล

อบจ.สตูล

 (กองแผนฯ)

        2,000,000         2,000,000         2,000,000

        2,800,000         2,800,000         2,300,000

2.2  จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร

2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 72



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 สายบ้านน้ําหรา หมู่ที่ 6

ต.ทุ่งนุ้ย-บ้านห้วยน้ําดํา 

หมู่ที่ 1 ต.ควนกาหลง

 - เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทาง

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ช่วงที่ 1 ยาว 1.500 กม.

ช่วงที่ 2 ยาว 1.900 กม.

4,500,000  -  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ลดอัตราเสี่ยงของประชาชน

ในการเกิดอุบัติเหตุจากการ

เดินทาง  

- ลดอัตราการป่วยของ

ประชาชนที่เกิดจาก

ฝุ่นละออง

 อบต.ทุ่งนุ้ย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

 

2 สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว -

 ผัง 41 ม.11  บ้านห้วยมะพร้าว 

ต.ละงู  อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  

ระยะทาง 2.000  กม.

6° 55' 27.27'' 99° 50' 55.43''

6° 55' 31.73'' 99° 51' 22.22''

         6,000,000   -   -   - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 สายเปลวใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ควนสตอ -

หมู่ที่ 5 ต.ย่านซื่อ

 - เพื่อพัฒนายกระดับจากถนนหิน

คลุกเป็นถนนลาดยาง

 - ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 1.200 กม.

4,800,000  -  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ถนนได้มาตรฐานและมีนัก

ท่องเทียวเพิ่มขึ้น

อบต.ควนสตอ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนครีต

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

โครงการ

งบประมาณและที่มา

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 73



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 สายซอยทุ่งไทรเจริญ หมู่ที่ 3 

ต.ป่าแก่บ่อหิน - ม.10 ต.ทุ่งหว้า

อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  

ระยะทาง 1.000  กม.

3,000,000  -  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

5 สายบ้านทุ่งเกาะปาบ ต.เขาขาว

อ.ละงู - บ.ผัง 47 ต.นิคมพัฒนา

อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  

ระยะทาง 1.000 กม.

         3,000,000   -   -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

6 สายบ้านควนสูง ม.1 ต.จะบิลัง -

ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,500 

ตารางเมตร  6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.900 กม.

         8,000,000   -  -  - จํานวน

ระยะทาง

ความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

 ของพี่น้องประชาชนในการขับ

ย้ายผลผลิตทางการเกษตร และ

ถนนเชื่อมโยงในเส้นทางหลัก

และเส้นทางรอง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

7 สายท่านัด หมู่ที่ 7 บ้านทางยาง 

ต.สาคร อ.ท่าแพ เชื่อมหมู่ที่ 7 

ต.ละงู อ.ละงู

 - เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้

อย่างปลอดภัยและคล่องตัว 

- เพื่อยกระดับมาตรฐานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ

แก้ไขปัญหาด้านคมนาคมให้แก่

ประชาชน

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2.600 กม.

  -         7,800,000   -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนที่สัญจรไปมามี

ความสะดวก และปลอดภัยใน

การใช้เส้นทาง

- สามารถยกระดับมาตรฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี

ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับ

หน่วยงานอื่น

 อบต.สาคร

อบต.ละงู

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 74



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

8 สายสตูล - เจ๊ะบิลังภายในเขต

เทศบาลตําบลเจ๊ะบิลัง

 - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้

ดีขึ้น ปลอดภัย สะดวก สะอาด  

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ํา จาก

ถนนสายสตูล-เจ๊ะบิลัง 

ลงสู่แหล่งรับน้ําธรรมชาติได้อย่าง

รวดเร็ว

 - ผิวจราจรเดิมกว้าง 8.00 ม. 

ก่อสร้างขยายความกว้างผิวจราจร

ใหม่ออก 4.00 ม. รวมความกว้าง

ที่ทําการก่อสร้างและปรับปรุง 

เป็น 12.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 

242.00 ม.

 - 2,500,000  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนที่สัญจรไปมา

มีความสะดวก และปลอดภัยใน

การใช้เส้นทาง

ทต.เจ๊ะบิลัง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

9 สายควนเทศ หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน 

เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ต.ย่านซื่อ

อ.ควนโดน

 - เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน

และส่งเสริมการท่องเทียว

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2.900 กม.

 - 8,000,000  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ถนนได้มาตรฐานและมีนัก

ท่องเทียวเพิ่มขึ้น

อบต.ควนโดน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

10 สายหมู่ที่ 1 ต.ปากน้ํา  - หมู่ที่ 6

ต.แหลมสน อ.ละงู

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตําบล

แหลมสน

- เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้

มาตรฐานในการเดินทางสัญจร

ไป-มา

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1.000 กม.

 - 3,000,000  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวก ใน

การสัญจรไปมา

- ส่เสริมการท่องเที่ยวตําบล

แหลมสน

อบต.แหลมสน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

11 สายซอยเขียดแก้ว - ผัง 36 

ม.10 บ้านห้วยไทร ต.ละงู 

อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  

ระยะทาง 2.000  กม.

  -          6,000,000   -   - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

12 สายสามแยกหาดกาสิง เชื่อมต่อ 

ถนนสายแหลมสน

 - เพื่อการลําเลียงสินค้าทางการ

เกษตร  

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 1.600 กม.

  -   -        4,800,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - มีการลําเลียงสินค้าทางการ

เกษตร 

- มีความสะดวกในการสัญจร

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

13 สายบ้านผังปาล์ม 1 หมู่ที่ 1

ต.ปาล์มพัฒนา และ บ้านผัง 19 

หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 900 เมตร 

(ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร)

N 061087 E 0772662 ถึง

N 0601860 E 0772990

  -   -        3,600,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

 ต.ปาล์มพัฒนา

ต.นิคมพัฒนา

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

14 สายบ้านควนกันติง - บ้าน

กาลันยีตัน  (บ้านควนกันติง 

หมู่ที่ 7 ต.บ้านควน - บ้าน

กาลันยีตัน ม.5 ต.เจ๊ะบิลัง 

อ.เมือง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 1.000 กม.

                   -                     -   3,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

15 สาย บ้านควนโต๊ะเหลง - 

บา้นควนนิมิตร (บ.ควนโต๊ะเหลง

ม.4 ต.ควนโดน  อ.ควนโดน -

บ้านควนนิมิตร ม.1 ต.ควนกาหลง 

อ.ควนกาหลง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 3.300 กม.

(N 6° 48¢ 27.78² 

E100°7¢ 57.88² 

N 6° 50¢ 50.70² 

E100°3¢44.76² )

                   -                     -        10,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบต.ควนโดน

อบต.ควนกาหลง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

16 สาย บ. ผัง 42 - บ.ผัง 5 

(บ.ผัง 42 ม.8 - บ.ผัง 5 ม.4 

ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 2.000 กม.

                   -                     -          6,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

17 สาย บ้านซอย 6 - บ้านปลักหว้า 

(บ้านซอย 6 ม.4  ต.ควนกาหลง 

อ.ควนกาหลง - บ้านปลักหว้า 

ม.4 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ )

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 3.900 กม.

                   -                     -        11,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบต.ควนกาหลง

อบต.ท่าแพ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

18 สายบ้านหนองคล้า - บ้านควนใหญ่ 

(บ้านหนองคล้า ม.10 ต.กําแพง - 

บ้านควนใหญ่ ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 2.200 กม.

N 6.895752 E 99.771566

N 6.894474 E 99.788947

                   -                     -          6,600,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบต.กําแพง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

19 สาย บ้านผัง 6 - บ้านผัง 8  

(บ้านผัง 6 ม.9 ต.นิคมพัฒนา - 

บ้านผัง 8 ม.4 ต.นิคมพัฒนา 

อ.มะนัง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 3.200 กม.

N 6.938185 E 99.934387

N 6.932050 E 99.908295

                   -                     -          9,500,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

20 สายท่าแม่ต่ํา - คลองน้ําเค็ม 

หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ได้รับความสะดวก

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.000 กม.

 -  -        6,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี

ความสะดวกในการสัญจร

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.

21 สายบ้านเขาน้อยใต้ ม.12 

ต.ฉลุง - บ้านเขาน้อยเหนือ ม.3

ต.ย่านซื่อ - บ้านกุปังปะโหลด 

ม.2 ต.ควนสตอ

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 1.000 กม.

  -         4,000,000   -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

22 สาย บ.คลองน้ําเค็ม - บ.คลองขุด

(บ.คลองน้ําเค็ม หมู่ที่ 16  

ต.ละงู - บ .คลองขุด หมู่ที่ 9

ต.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 5.00 ม.  

ระยะทาง 1.500 กม.

N 6.878625 E 99.834223

N 6.876665 E 99.826498

                   -           6,000,000                  -    - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

23 สาย บ.โต๊ะวัง ช่วงที่  2   

(ม.2 ต.ย่านซื่อ - ม.10 ต.ฉลุง)

 - เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนใน

การสัญจร 

-  เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

-  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 500 ม.

 -         2,000,000  -  - จํานวน

ระยะทาง

 -  ประชาชนมีความปลอดภัย

และความสะดวกในการสัญจร

-  มีความสะดวกในการขนส่ง

สินค้า

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

24 สายซอยคลองขุด 83 หมู่ที่ 4 

ต.คลองขุด อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 1.000 กม.

  -   -        4,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

25 สาย บ.นาโต๊ะแจ - บ.โคกพยอม

( บ.นาโต๊ะแจ ม.2 ต.ละงู - 

บ.โคกพยอม ม.18 ต.ละงู อ.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  

ระยะทาง  2.600 กม.

N 6.898820 E 99.793668 

N 6.814988 E 99.810834

                   -                     -        10,920,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

26 สายย่านซื่อ - หมู่ที่ 10 ตําบลฉลุง

อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 1.000 กม.

  -   -        4,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

ซ่อม/สร้างถนน

28 ปรับปรุง/ ซ่อม /สร้างถนนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ปรับปรุง/ ซ่อม /สร้างถนน 

ระยะทาง 15.000  กม.

        10,000,000        10,000,000      10,000,000  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

29  สายป่าฝางบ้านทุ่งเสม็ด หมู่ที่ 9 

ต.กําแพง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 

ต.กําแพง อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 1.875 กม.

5,000,000          -  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ราษฎรมีความปลอดภัยใน

การใช้เส้นทางสัญจร

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

30 สายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน 

ต.ควนขัน อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   

ไหล่ทางข้างละ  1.00  เมตร 

ระยะทาง 1.300 กม.

         5,200,000   -   -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

31 บ้านควนเก - บ้านอุไดเจริญ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

  - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   

ระยะทาง  1.700 กม.

         5,100,000  -  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ราษฎรมีความปลอดภัยใน

การใช้เส้นทางสัญจร

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

      54,600,000       49,300,000     89,420,000

สะพานคสล.

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพาน

 คศล.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

อบจ.

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คศล. 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.

         5,000,000         5,000,000        5,000,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

2 ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2  ต.ฉลุง 

อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 

เมตร  ตามแบบที่กําหนด

         1,200,000   -                  -     - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบต.ฉลุง

อบจ.สตูล

3.2   ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้าง  ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพานและตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 79
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3 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

ลําตอละ ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางใน

การสัญจรไปมาสะดวก

- เพื่อประชาชนสามารถขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.00 

เมตร  ตามแบบที่กําหนด

  -         1,596,000   -   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนสัญจรไปมาได้

สะดวกรวดเร็ว 

- ประชาชนสามารถขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตลาดได้อย่างสะดวก 

อบต.เขาขาว

อบต.น้ําผุด

อบจ.สตูล 

4 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองปาหนัน

หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - กว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

ตามแบบที่กําหนด

                   -              720,000                  -     - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบต.ท่าเรือ

อบจ.สตูล

5 ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 2 

ต.ควนโดน อ.ควนโดน - หมู่ที่ 1 

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - กว้าง 7.00 เมตร ยาว 35.00 

เมตร  ตามแบบที่กําหนด

                   -           3,150,000                  -     - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

6 ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านอุใดเจริญ

 ม.6 ต.อุใดเจริญ-บ้านผัง 44-117

 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - กว้าง 9.00 เมตร ยาว 70.00 

เมตร ตามแบบที่กําหนด

                   -                     -          7,000,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

7 ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 1 ต.น้ําผุด - 

หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 

เมตร  ตามแบบที่กําหนด

                   -                     -          1,350,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

8 ก่อสร้างสะพานบ้านผัง 16,17,19

หมู่ที่  8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - กว้าง 6.00  เมตร ยาว 10.00 

เมตร ตามแบบที่กําหนด

                   -                     -            900,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 80
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9 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองดุสน 

ม.6 บ้านปันจอร์ - ม.7 

บ้านปากบาง ต.ย่านซื่อ  

อ.ควนโดน

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - กว้าง  4.00 เมตร ยาว 45.00 

เมตร ตามแบบที่กําหนด

                   -                     -          3,000,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

10 ก่อสร้างสะพาน  หมู่ที่  8  

บ้านปูยู  ต.ปูยู  อ.เมือง

 -  แก้ปัญหาความเดือนรอ้นของ

ราษฎรในการสัญจร

 - กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร

ตามแบบที่กําหนด
 -  -        2,000,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

ท่าเทียบเรือ เขื่อน ตลิ่ง

12 ก่อสร้างบันไดลงท่าน้ําและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดุสน - 

มําบัง (ศูนย์พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

ศูนย์คลองช้าง  หมู่.11  

ต.ฉลุง อ.เมือง

 - เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ

ราษฎรในการใช้ท่าน้ํา

-  เป็นแหล่งท่องเที่ยว  พักผ่อนของ

ประชาชน

 - จํานวน  1  แห่ง          1,000,000  -  -   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

13 เขื่อนกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 ถึง

หมู่ที่ 3 ต.ตํามะลัง อ.เมือง

 - เพื่อป้องกันตลิ่งพัง

-  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่

ใกล้ชายฝั่งทะเล

 - ระยะทาง 40.00 เมตร 4,000,000  -  -  - จํานวน

ระยะทาง

 - สามารถป้องกันการกันการกัด

เซาะตลิ่ง  

- มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่

ใกล้ชายฝั่งทะเล

อบต.ตํามะลัง

อบจ.สตูล

14 เขื่อนป้องกันคลื่นซัดชายฝั่ง  - เพื่อป้องกันคลื่นซัดชายฝั่ง

-  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่

ใกล้ชายฝั่งทะเล

 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นซัด

ชายฝั่ง ตามแบบที่กําหนด

         2,000,000   -   -  - จํานวน

ระยะทาง

 - สามารถป้องกันการกันการกัด

เซาะตลิ่ง  

- มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่

ใกล้ชายฝั่งทะเล

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 81
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15 เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง  - เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

-  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

 - เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 

ตามแบบที่กําหนด

         2,000,000                   -     -  - จํานวน

ระยะทาง

 - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

16 ซ่อมแซมท่าเทียบเรือ ม.1 

บ้านเขาจีน ต.คลองขุด อ.เมือง

 - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของราษฎร

 - จํานวน  1  แห่ง   -         1,500,000   -   - จํานวนแห่ง  -  มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของราษฎร

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือ

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรทางน้ํา

  - ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือตามแบบที่

กําหนด

                   -          10,000,000      10,000,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความสะดวกใน

การสัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

      15,200,000       21,966,000     29,250,000

1  ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไปมาและมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 - ติดตั้งระบบส่องสว่างในพื้นที่ 

จ.สตูล

7,700,000          -  -  -จํานวนแห่ง  - ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3.3  สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 82
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2 ก่อสร้างระบบประปา

ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้าง

พิ้นฐานด้านปัจจัยยังชีพ ซึ่งมีความ

จําเป็นในการดํารงชีวิติ

 - ตามแบบที่กําหนด  - 3,000,000  -  -จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

 อบต.ทุ่งบุหลัง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ

นก ศาลากันตง ต.คลองขุด

อ.เมือง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองสตูล

 - เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 - ขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 1 แห่ง  - 1,000,000         -  -จํานวนแห่ง - ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4 ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบ

ประปา บ้านปิใหญ่ 

ต.แหลมสน อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มนี้ํา

อุปโภค ปริโภคตลอดทั้งปี

- ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบ

ประปา ตามแบบที่กําหนด

 -            500,000  -  -จํานวนแห่ง  - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําอุปโภค

 บริโภคตลอดปี

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 - ขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัด

สตูล

 - 10,000,000        -  -จํานวนแห่ง - ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

6  ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบ

ประปา

 - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา

อุปโภค ปริโภคตลอดทั้งปี

- ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบ

ประปา ตามแบบที่กําหนด

 -  - 1,000,000        -จํานวนแห่ง  - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําอุปโภค

 บริโภคตลอดปี

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

7,700,000        14,500,000      1,000,000      

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 83



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

1 ทุ่นเรือประมงพื้นบ้าน  - ชาวประมงได้รับความสะดวกใน

จอดเรือจับสัตว์ทะเลในบริเวณที่

กําหนด

 - จัดทําทุ่นผูกเรือประมงพื้นบ้าน

เพื่อเป็นจุดจับสัตว์ทะเล จํานวน 1 

แห่ง

500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ

อันตรายบนถนน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุ  และเพิ่มความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ราษฎร

 - ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร

และก่อสร้างเครื่องหมายจราจร

ไฟกระพริบ บริเวณจุดเสี่ยง

อันตรายบนถนนที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของอบจ.สตูล ฯลฯ

2,000,000         2,000,000        2,000,000        - จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา 

 - ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน

การสัญจรไปมา

อุดหนุน

แขวงการทางสตูล

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

3 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ

อันตรายบนทางหลวง Black Spot

 - เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาจราจร

ติดขัด และเพิ่มความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

 - ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณ

หน้าโรงเรียนควนโดนวิทยา,

สามแยกสวนเทศ, สามแยกแป-ระ

ใต้, สี่แยกเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

เป็นต้น

         2,800,000  -  -  - จํานวนแห่ง  - เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของราษฎร

อุดหนุน

แขวงการทางสตูล

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

        5,300,000        2,500,000       2,500,000

3.6  บริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

3.4 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ํา

3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําและปฏิบิตามผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 84



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

      82,800,000       88,266,000   122,170,000

3.7  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน  การปลูกฝังจิตสํานึก  และความมีวินัยในการจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 85



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี

เขียว

 - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการรักษาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ในความสําคัญ

ของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ปลูกป่าชายเลน

 - จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาป่า

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสํานึก

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ แก่ประชาชน

(การปลูกหญ้าแฝก)

           50,000             50,000             50,000   - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - พื้นที่ป่าของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ และโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

(การปลูกหญ้าแฝก)

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 ปลูกป่าชายเลน  - เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน  - สนับสนุนหน่วยงาน/องค์กร 

อปท. พื้นที่ชายทะเลใน จ.สตูล

  -    -            300,000   - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - จังหวัดสตูลมีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น อบจ.สตูล

(กองช่าง)

          50,000           50,000          350,000

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

1  ขุดลอกลําคลอง หนอง บึง สระ  - เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม

 - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ

การเกษตร ปศุสัตว์ และน้ําอุปโภค 

บริโภค

 - ขุดลอกลําคลอง หนอง บึง สระ 

ตามแบบที่กําหนด

 -         1,000,000         1,000,000   - จํานวนแห่ง  - สามารถแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนได้

- น้ําไม่ท่วมขังในไร่นาและ

บ้านเรือนราษฎร

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

 - 1,000,000 1,000,000

1 สนับสนุนการจัดการด้านขยะ  - สนับสนุนการดําเนินงานด้านการ

จัดการขยะให้หน่วยงาน 

องค์กร ฯลฯ การจัดการขยะ 

ขยะมีพิษ ฯลฯ

 - กําจัดขยะติดเชื้อ ขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายในพื้นที่ใน

จังหวัดสตูล

         100,000           100,000           100,000  - มีหน่วยงานเข้ามาดูแล  

รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 สมทบค่าก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบ

วงจร อําเภอละงู

 - เพื่อเป็นศูนย์การจัดการขยะ

มูลฝอยรวม ของอปท.ใกล้เคียง 

แบบครบวงจร ที่ถูกสุขลักษณะ 

สามารถรองรับขยะและสิ่งปฏิกูล

เพยีงพอในอนาคต

- เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนบริเวณใกล้เคียงและส่งผล

กระทบต่อภาพลักษณ์ของเมือง

 - ตามแบบที่กําหนด

 - สมทบเงินเข้าร่วมโครงการ

ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

แบบครบวงจรและถูกสุขลักษณะ

       5,285,500   -   -  - มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลอย่างเป็น

ระบบครบวงจร สามารถรองรับ

จํานวนขยะที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบัน

 และอนาคต 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สร้างภาพพจน์ที่ดีกับท้องถิ่น 

ลดปัญหาการเกิดแหล่งพาหนะ

ของเชื้อโรค

ทต.กําแพง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

     5,385,500          100,000          100,000

4.2  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้ําให้สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแห้งได้อย่างยั่งยืน

4.3  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมปลูกจิตสํานึกเครือข่าย

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

200,000         100,000          100,000            - จํานวนครั้ง

ที่จัดอบรม

 - ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 คลองสวยน้ําใส  - เพื่อติดตามคุณภาพน้ําในแม่น้ํา

ลําคลองของจังหวัดสตูล

 - กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์เพื่อติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ํา

ลําคลอง เช่น คลองละงู คลองดุสน

คลองท่าแพ  เป็นต้น

         150,000           150,000           150,000   - จํานวนครั้ง

ที่ตรวจสอบ

 - แหล่งน้ํา แม่น้ําลําคลอง ได้รับ

การตรวจสอบคุณภาพน้ําและ

พัฒนาปรับปรุง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย 

LA 21ภาคใต้

 - เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือใน

เครือข่ายการดําเนินงานในระดับภาค

- เพื่อเป็นการผลักดัน และกระตุ้น

การทาํงานขับเคลื่อนกิจกรรม

ในระดับภาค และระดับพื้นที่ให้เป็น

รูปธรรม

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดพลังการขับเคลื่อน

เชิงพื้นที่ และเกิดการช่วยเหลือกัน

ระหว่างเครือข่าย

 - จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย 

LA 21ภาคใต้ จํานวน 1 ครั้ง

  -           300,000      - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เกิดความร่วมมือในเครือข่าย

การดําเนินงานในระดับภาค

- เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม

ในระดับภาคและระดับพื้นที่

โดยอาศัยความช่วยเหลือพึ่งพา

กันระหว่างเครือข่าย

- รูปแบบกิจกรรมการขับเคลื่อน

กิจกรรมที่เป็นธรรม

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

        350,000          550,000          250,000

5,785,500     1,700,000      1,700,000      

4.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 พัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตําบล

กําแพง

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนประชาชน

ทุกท้องที่ได้มีสวนสาธารณะที่มีความ

เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย 

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการ

จัดกิจกรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข

- ปะชาชนทั่วไปเกิดความตระหนัก

และเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย

ทําให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้น

 -  ขยายต่อเติมอาคาร

เอนกประสงค์ ทั้ง 2 ข้าง 

ข้างละ 6.00 ม. 

ความยาวรวม 56.00 ม. 

ตามแบบที่กําหนด

         1,000,000  -  -   - จํานวนแห่ง  -ประชาชนได้ใช้บริการ

สวนสาธารณะที่มีความ

เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย 

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

และการจัดกิจกรรม 

- ประชาชนทั่วไปเกิดความ

ตระหนักและเห็นคุณค่าของ

การออกกําลังกาย

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 

ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ

 - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของ

ประชาชน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 

 ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ 

ตามแบบที่กําหนด

  -          5,000,000  -   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนได้รับประโยชน์

จากการใช้สวนสาธารณะ

ในการพักผ่อน 

- มีสวนสาธารณะภูมิทัศน์ที่

สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

3 ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน  - เพื่อเป็นที่พักผ่อนและนันทนาการ

ของประชาชน

 - ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชนใน

พื้นที่จังหวัดสตูล

  -                    -           1,500,000   -จํานวนแห่ง  - เป็นที่พักผ่อนของประชาชน อบจ.สตูล

(กองช่าง)

         1,000,000          5,000,000         1,500,000

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

5.1  ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา และสวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 89



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จังหวัดสตูล

 - เพื่อให้สนามกีฬากลางเป็นสนาม

กีฬาที่ได้มาตรฐานสากลรองรับการ

แข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศได้

 - ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง 

สนามกีฬา และจัดซื้อครุภัณฑ์  

เช่น ปรับปรุงถนน ก่อสร้างโรงยิมฯ 

900,000           900,000           900,000            - จํานวนแห่ง  - สนามกีฬาสามารถรองรับ

การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศได้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนามกีฬา

 - เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้ประจําสนาม

 - เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ

ประชาชน

 - จัดหาอุปกรณ์กีฬาพื้นฐานไว้

ประจําสนามอย่างเพียงพอ

           100,000            100,000           100,000   - จํานวนแห่ง  - ประชาชนได้เล่นกีฬาและ

ออกกําลังกาย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

3 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อําเภอ

ท่าแพ

 - เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ของประชานในอําเภอท่าแพ

 - ตามแบบที่กําหนด          2,000,000   -   -   - จํานวนแห่ง  - มีอาคารอเนกประงสงค์ไว้

รองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ของประชานในอาํเภอท่าแพ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

        3,000,000         1,000,000        1,000,000

1 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ กฎกติกา

 - ระเบียบการแข่งขันที่ทันสมัย และ

เป็นปัจจุบันสามารถนําความรู้ที่ได้รับ

ไปถ่ายทอดให้แก่นักกีฬาและผู้ที่

เกี่ยวข้อง

 - จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

 - จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬา

- ส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหรือ

ศึกษาดูงาน                            

             ฯลฯ

200,000           200,000           200,000           - จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - บุคลากรด้านการกีฬาของ

จังหวัดสามารถนําความรู้ไป

พัฒนาการกีฬาและถ่ายทอดได้

ถูกต้อง เหมาะสม

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2 ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไป

แข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักกีฬา

ตัวแทนของจังหวัดได้มีโอกาสเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ

 - ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสตูล

เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค / 

ประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

500,000           500,000           500,000           - จํานวนครั้ง

ที่จัดส่ง

ทีมนักีฬา

 - นักกีฬาตัวแทนของจังหวัด

ได้ทักษะทางด้านกีฬาเข้าใจกฎ

กติกาการเล่นกีฬาได้อย่าง

ถูกต้อง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

5.3  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ ความชํานาญ และทักษะมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น

5.2  พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ และจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 90



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ

3 จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรม

กีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  

(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้

 - เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนตาดีกา

โอกาสในการแข่งขันกีฬาและวิชาการ

 - จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน

มหกรรมกีฬาและวิชาการ

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด

ชายแดนใต้

           200,000            200,000           200,000  -  จํานวน

ครั้งที่จัดส่ง

ทีมเข้าร่วม

มหกรรม

 - นักเรียนได้แสดงผลงานทักษะ

 ความสามารถและเผยแพร่

ผลงาน

- นกัเรียนมีความสนใจในการ

แสวงหาความรู้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

          900,000           900,000          900,000

1 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

จังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมกีฬาจังหวัดสตูล ให้

ประสบความสําเร็จสู่อาชีพ

 - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

จังหวัดสตูล

 - ส่งเสริมการออกกําลังกายของ

ประชาชนทุกวัย

3,000,000         3,000,000         3,000,000         - จํานวนครั้ง

ที่ส่งเสริม

สนับสนุน/ปี

 - จังหวัดสตูลมีนักกีฬาที่มี

คุณภาพ ประสบความสําเร็จ 

และประชาชนได้ออกกําลังกาย

มากขึ้น

อุดหนุนสมาคม

ส่งเสริมการกีฬา

จ.สตูล/

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน  - เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัด

สตูล มีทักษะและโอกาสในการ

แข่งขันกีฬา

 - เพื่อหาตัวแทนนักกีฬา ไปแข่งขันใน

ระดับภาค/ประเทศ

 - จัดแข่งขันกีฬานักเรียนและ

เยาวชน ระดับจังหวัด จํานวน 1 

ครั้ง

1,000,000         1,000,000         1,000,000         - จํานวนครั้ง

ที่จดัการแข่งขัน

 - นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด

สตูลได้พัฒนาทักษะ ทางด้าน

กีฬา และสนใจการเล่นกีฬา

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

3 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาอบจ.คัพภาคใต้

 - เพื่อส่งบุคลากรของ อบจ.สตูล 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 

ภาคใต้ 

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่บุคลากร

ของอบจ.สตูล กับหน่วยงานท้องถิ่น

อื่นๆ

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพภาคใต้ 

จํานวน 1 ครั้ง

1,500,000         1,500,000         1,500,000         - จํานวนครั้ง

ที่จัดส่งแข่งขัน

/ปี

 - เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคลากรอบจ. สตูลกับ

หน่วยงานท้องถิ่นอื่น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

5.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจําและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 91



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ

4 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

 - เพื่อส่งบุคลากรของ อบจ.สตูล 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ

ท้องถิ่นต่างๆ

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่บุคลากร

ของอบจ.สตูล กับ หน่วยงานท้องถิ่น

อื่นๆ

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นต่างๆ เช่น

ท้องถิ่นสัมพันธ์ เทศบาลสัมพันธ์ 

เปน็ต้น

300,000           300,000           300,000           - จํานวนครั้ง

ที่จัดส่งแข่งขัน

/ปี

 - เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคลากรอบจ. สตูลกับ

หน่วยงานท้องถิ่นอื่น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

        5,800,000         5,800,000        5,800,000

1 จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา

และออกกําลังกาย

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูล

 - จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก 2,600,000         2,600,000         2,600,000         - จํานวนครั้ง

ที่จัดส่ง

แข่งขัน/ปี

 - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

และสมบูรณ์

- การกีฬาของจังหวัดมีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2,600,000        2,600,000        2,600,000       

13,300,000      15,300,000      11,800,000      

5.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 92



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกถึง

ความสามารถและได้รับความรู้ 

ความสนุกสนาน

 - จัด/ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

 - สนับสนุนของขวัญ/ของที่ระลึก

        1,000,000        1,000,000        1,000,000  -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เด็กได้แสดงออกตาม

ความสามารถ และเหมาะสม

กับวัย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชา

สามเณรและบวชศีลจาริณี 

เฉลิมพระเกียรติ

 - เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

 - เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและปฏิบัติตามหลัก

คําสอนของศาสนา ได้แก่ เด็กและเยาวชน

และประชาชน

 - จัดกิจกรรมอุปสมบทพระภิกษุ  

บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 

เฉลิมพระเกียรติให้กับเด็ก เยาวชน  

ประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธใน

จังหวัดสตูล  

300,000          300,000          300,000          -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เด็ก เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี

มีศีลธรรม

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

3 ส่งเสริมกิจกรรมวันสาํคัญทางพุทธ

ศาสนา

 - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้

เข้าถึงเยาวชนมากขึ้น

 - กระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา

 - ฝึกอบรม เยาวชน ประชาชน และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 - ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ

ศาสนา  เช่น  วันวิสาขบูชา  วัน

มาฆบูชา ฯลฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 

กิจกรรม

200,000          200,000          200,000          -  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เยาวชนมีความตระหนัก 

ที่จะสืบทอดและดํารงไว้ซึ่ง

ศาสนาพุทธสืบไป

  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  6  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  - เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ความรู้และ

ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

 - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา ไม่

น้อยกว่า 6 แห่ง

          550,000           550,000          550,000  - จํานวนแห่ง

ที่จัดงาน

 - ประชาชนได้ความรู้และ

ตระหนักถึงวัฒนธรรม

ประเพณีอนุรักษ์ไปสู่เยาวชน

รุ่นหลัง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

จังหวัดสตูล

 - เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ความรู้และ

ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรม  เช่น งานกินเจ  

วันคริตส์มาส งานชักพระ 

วันสงกรานต์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 3 

กิจกรรม

        1,000,000        1,000,000        1,000,000  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - ประชาชนได้ความรู้และ

ตระหนักถึงวัฒนธรรม

ประเพณีอนุรักษ์ไปสู่เยาวชน

รุ่นหลัง

อุดหนุน 

สนง.เขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาสตูล/

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  

และแสดงว่าวนานาชาติ

 - เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเล่น และ

ประดิษฐ์ว่าว

 - จัดกิจกรรมแข่งขันว่าวประเพณี

จังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ

        2,500,000        2,500,000        2,500,000  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - ประชาชนเกิดความสํานึก 

หวงแหน ประเพณี วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

7 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - เพื่อให้ประชาชนเยาวชนมุสลิมได้ปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา

 - ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน         1,800,000        1,800,000        1,800,000  - จํานวนครั้งที่

ส่งเสริม

กิจกรรม

 - ประชาชนเยาวชนมุสลิมได้

ปฏิบัติตามหลักศาสนา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

8 จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมหมัด

 - เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมได้รู้และ

ระลึกถึงประวัติศาสดามูฮัมหมัด

 - จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมหมัด

300,000          300,000          300,000          - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - ประชาชนชาวไทยมุสลิมรู้

ถึงประวัติและหลักคําสอน

ของศาสดามูฮัมหมัด

อุดหนุน

คกก.อิสลามฯ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้สอนภาษามาลายู และภาษารูมี

ตาดีกาจังหวัดสตูล

- เพื่ออนุรักษ์ภาษามาลายูให้ควบคู่กับ

ภาษาท้องถิ่นในปัจจุบัน  

- เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดภาษา

อย่างถูกต้อง

- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษามาลายู 

และภาษารูมี

- คู่มือการสอนภาษามาลายู และ

ภาษารูมี

          200,000  -  -  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

- ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษา

อย่างถูกต้องและสามารถ

นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

อุดหนุน

คกก.อิสลามฯ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

      7,850,000       7,650,000       7,650,000

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้

หลักศาสนา

 - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรศาสนามีบทบาท

ในสังคมมากขึ้น

 - เพื่อให้ประชาชนเพิ่มความรู้คุณธรรม

จริยธรรม

 - จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

และต่างจังหวัด

          500,000           700,000          700,000  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - องค์กรศาสนาและ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

เยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)

 - เพื่อเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้แก่เด็ก

เยาวชน 

 - เพื่อเป็นสถานที่ที่ให้เยาวชนได้ทํา

กิจกรรมและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เยาวชนมุสลิม อบจ.สตูล 

(ศูนย์คลองช้าง)

500,000          500,000          500,000          - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - สามารถเป็นศูนย์ประสาน

และให้ความช่วยเหลือแก่

เยาวชน 

 - เป็นสถานที่ที่ให้เยาวชนได้

ทํากิจกรรมและแสดงออก

ในทางที่ถูกต้อง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

3 อบรมให้ความรู้ครูสอนด้านศาสนา

 กีรออาตี

 - เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรม หลักการปฏิบิตของศาสนาที่

ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคมและ

ประเทศชาติ

 - ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื้นที่

จังหวัดสตูล

200,000           - 200,000          - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ

เข้าใจในหลักธรรมหลักการ

ปฏิบัติทางศาสนาที่ถูกต้อง 

 - รู้จักวิธีการถ่ายทอดเทคนิค

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ถูกต้อง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6.2  ส่งเสริมให้ผู้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4 ฝึกอบรม "ลูกเสือชาวบ้าน" - เสริมสร้างพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ 

คุณธรรม จริยธรรม และวินัยของลูกเสือ

ชาวบ้านในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทย

- เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน

ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

- กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 150,000           -  -  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

- พัฒนาจิตใจ คุณธรรม 

จริยธรรม และวินัยลูกเสือ

ชาวบ้านในการร่วมพัฒนา

ประเทศ

- พลเมืองดีมีคุณภาพ 

ยึดมั่นและปฏิบัติตาม

พระบรมราโชบาย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ

สงฆ์

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ

สงฆ์

 - สัมมนาพระสงฆ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการบริหารจัดการสงฆ์

100,000           -  -  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - พระสงฆ์มีศักยภาพในการ

บริหารจัดการสงฆ์

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6  ศาสนิกสัมพันธ์ เสริมสร้าง

สันติสุขจังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างจิตสํานึกในความดี และ

ปลูกฝังให้นําหลักคําสอนมาใช้ในชีวิต

ประจําวัน

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความปรองดอง

เสริมสร้างความรักและความสามัคคี

 - จัดกิจกรรมเสวนา 3 ศาสนา 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และพัฒนา

 และกิจกรรมเยี่ยมเยียน และ

ให้กําลังใจผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสตูล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1,000 คน

100,000           -  -   - จํานวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - เด็ก เยาวชน และประชาชน

ได้รับหลักคําสอนทางศาสนา

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

นําหลักคําสอนไปใช้ในชีวิต

ประจําวันได้อย่างเหมาะสม

- สังคมมีความรักใคร่ปรองดอง

สามัคคีและสมานฉันท์

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

7 จัดซื้อรถปฏิบัติศาสนกิจเคลื่อนที่  - เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลาจัด

กิจกรรมประเภทต่างๆ ในจังหวัดสตูล

 - ประชาชนมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทต่างๆ ในจังหวัดสตูล

 - 2,000,000        -  - จํานวนรถ  - ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ได้ปฏิบัติ

ศาสนกิจครบถ้วนตามหลัก

ศาสนา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

1,550,000      3,200,000      1,400,000      

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และ

บํารุงรักษาโบราณสถาน  

โบราณวัตถุ

 - เพื่ออนุรักษ์ และบํารุงรักษา

โบราณสถาน โบราณวัตถุให้คงอยู่คู่จังหวัด

สตูล

 - ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และ

บํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ

  -            200,000  -  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - โบราณสถานและโบราณ

วัตถุได้รับการอนุรักษ์ และ

บํารุงรักษา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

                -           200,000                 -   

      9,400,000     11,050,000       9,050,000

6.3  ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
97



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํา

ร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน

(หลักสูตรกีฬา)

 - เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการ

เรียนการสอนเน้นหลักสูตรพิเศษที่

สอดคล้องกับบริบทความต้องการ

ของท้องถิ่น

 - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่

ได้รับไปพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

 - เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 - หลักสูตรการท่องเที่ยว 

 - หลักสูตรการกีฬา 

 - หลักสูตรสองระบบ 

 - หลักสูตรการศึกษาทางเลือก 

(ในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย)

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

วิทยาศาสตร์

             ฯลฯ

         1,800,000          1,800,000          1,800,000  - จํานวน

หลักสูตร

 - ท้องถิ่นมีบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถตาม

ความต้องการของท้องถิ่น

และยกฐานะคุณภาพชีวิต

ของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น

อุดหนุน

รร.ท่าแพผดุงวิทย์

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้

แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

 - เพื่อให้นักเรียนศูนย์ตาดีกาได้

พัฒนาทักษะและแสดงผลงานความรู้

ความสามารถ

 - จัดให้มีการแสดง การประกวด

แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

และกีฬาของนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด

           150,000            150,000            150,000  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - นักเรียนศูนย์ตาดีกาได้

แสดงผลงานทักษะความ

สามารถและเผยแพร่

 - นักเรียนมีความสนใจใน

การแสวงหาความรู้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

7.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 98



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

3 บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

อบจ.สตูล

 - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีแหล่ง

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

 - เป็นศูนย์รวมข้อมูล  ข่าวสาร  

วิทยาการ  และเทคโนโลยีไว้บริการ

แก่เยาวชนและประชาชน

 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ไว้ประจําศูนย์ฯ เช่น 

โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ ฯลฯ จํานวน 2 

ศูนย์ฯ

50,000             50,000             50,000              -  จํานวนศูนย์

เรยีนรู้ที่บริหาร

จัดการ

 - เยาวชนและประชาชนมี

แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

4 การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนา

เด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น 

(ศูนย์ GTX) จังหวัดสตูล

 - เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ศูนย์ทดสอบ

และศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษ

- เพื่อเสาะหา  พัฒนา  และส่งเสริม

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษ           

  - การจัดการศูนย์เสาะหาและ

พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX) จังหวัด

สตูล

  - จัดกิจกรรมให้เด็กและ

เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ

           600,000            600,000            600,000  - จํานวน

กิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ความสามารถมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน

 -เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้เตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

-เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 - เตรียมความพร้อมด้านภาษา

ให้กับนักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

- จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้

ให้กับประชาชน  ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 50 องค์กร

       10,000,000        10,000,000        10,000,000  - จํานวน

องค์กรที่เข้าร่วม

กิจกรรมเตรียม

ความพร้อม

 - เยาวชนประชาชนของ

จังหวัดสตูลมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน

 - เยาวชนประชาชนมี

ความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6 จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์

เยาวชนมุสลิม

 - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีบทบาท

ในสังคมมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพ

ผู้นําองค์กรฯ

 - จัดงานมหกรรมวิชาการเปดิ

โลกทัศน์เยาวชนมุสลิม

              ฯลฯ

           550,000            550,000            550,000  - จํานวนครั้งที่

จัดงานมหกรรม

 - องค์กรมุสลิมมี

ประสิทธิภาพและสามารถ

อยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐาน

ของความเข้าใจมากขึ้น

อุดหนุน

สนง.คก.อิสลามฯ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 99



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

7 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนนําร่อง

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้

มาตรฐาน

- เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการศึกษา

แก่เด็ก

 - โรงเรียนนําร่อง 8 โรงเรียน          2,000,000          2,000,000          2,000,000  - จํานวน

โรงเรียนนําร่อง

 - เด็กในจังหวัดสตูลมี

ทักษะเพิ่มขึ้น

- ผลการสอบ O-net 

ทุกระดับชั้นของจังหวัดสตูล

เกินค่าเฉลี่ย

- เด็ก เยาวชน สามารถ

สื่อสารภาษาที่ 2 ได้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

8 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา  -เพื่อร่วมออกแบบแนวทางการศึกษา

ให้ตอบสนองตรงตามความต้องการ

ของสตูล

- เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาของสตูล

- เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัด

สตูลในระยะยาว

 - ส่งเสริมกิจการสภา

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

จังหวัดสตูล

         1,000,000          1,000,000          1,000,000  - จํานวน

กิจกรรม

 - จังหวัดสตูลมีสภาที่

ปรึกษาด้านการศึกษา 

สามารถออกแบบเนวทาง

การศึกษาสตูลให้ตรงตาม

ความต้องการ สามารถ

ยกระดับการศึกษาสตูลให้

มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

9 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

 - เพื่อส่งเสริมโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนให้มีความพร้อมใน

การเรียนการสอนตามข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างอบจ. กับ

กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน  และกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

 - สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์  และ

สื่อการเรียนการสอน

 - ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

 - พัฒนาหลักสูตร สนับสนุน

กิจกรรมทางวิชาการกีฬาและ

อื่น ๆ 

 - พัฒนาบุคลากร

              ฯลฯ

           100,000            100,000            100,000  - จํานวนครั้ง  - โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนมีความพร้อมใน

การจัดการเรียนการสอน

มากขึ้น

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การสอนของนักเรียนเพิ่ม

สูงขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

10 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดสตูล

 - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 - จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร

ของ อปท.,หน่วยงานอื่นๆ และ

ประชาชนในจังหวัดสตูล

         1,500,000   -   -  - จํานวน

ผู้เข้าร่วมอบรม

 - สามารถนําความรู้ที่ได้

ได้มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

11  เตรียมรับโรงเรียนถ่ายโอน  - เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงเรยีน

มาสังกัดอบจ.

 - กิจกรรมเตรียมความพร้อม   -            100,000   -   - จํานวนครั้ง  - มีความพร้อมในการรับ

โรงเรียนถ่ายโอน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

      17,750,000       16,350,000       16,250,000

1 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  และกลุ่มเสี่ยง  - เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชน

 - เพื่อให้มีการเฝ้าระวังและดูแล

สุขภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์ได้สะดวก

 - ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่ม

เสี่ยงไม่เกิน จํานวน 4,945 คน

- คัดกรองผู้ป่วยโรคต่าง ๆ 

- จัดหาเครื่องออกกําลังกาย

กล้างแจ้งสําหรับผู้สูงอายุ

         3,000,000          3,000,000          3,000,000   - จํานวน 

ผู้เข้ารับการ

ตรวจสุขภาพ

 - ประชาชนได้รับบริการ

ทางการแพทย์

 - มีการเฝ้าระวัง  ดูแล

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

7.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

 - เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ

และกิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์แก่คนพิการ  ผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูหลังจากการเจ็บป่วยฉับพลัน  

ในระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน

และการมีส่วนร่วมของคนพิการให้

เพิ่มมากขึ้น

 - สนับสนุนงบประมาณ การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จําเป็นต่อสุขภาพต่อสุขภาพ

ระดับจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง

         2,000,000          2,000,000          2,000,000   - จํานวนครั้งที่

 สนับสนุน

งบประมาณ

 - เกิดการพัฒนาระบบ

บริการและกิจกรรมบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์แก่คน

พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ที่จําเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วย

ฉับพลัน  ในระบบบริการ

สาธารณสุขในชุมชนและ

การมีส่วนร่วมของคนพิการ

ให้เพิ่มขึ้น

สนง.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

3 โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก  - เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน

ทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น

เนื่องจากเป็นต้อกระจก

- ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องการ

มองเห็นได้รับการคัดกรองและนําส่ง

เข้ารับการผ่าตัดลดภาวะแทรกซ้อน

และความพิการทางสายตา

 - ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา 

ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป

ที่มีปัญหาทางสายตาจํานวน 

1,000 คน

           100,000            100,000            100,000   - จํานวน

ผู้เข้ารับการ

คัดกรอง

 - ผู้ป่วยที่สายตาพิการจาก

ตาต้อกระจกได้รับการคัด

กรองและผ่าตัด

ที่รวดเร็ว ลดการสูญเสีย

ดวงตาจากโรคต้อกระจก

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4 การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ  - เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ และ

แก้ปัญหาการขาดโอกาสทาง

การศึกษา ของเด็กพิการ ด้อยโอกาส 

ให้สามารถได้รับบริการ

 - การจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

พิเศษ

           400,000  -  -   - จํานวน

ศูนย์การศึกษา

เด็กพิเศษ

 - สามารถแก้ปัญหาการ

ขาดโอกาสทางการศึกษา

ของเด็กพิการ ด้อยโอกาส 

ให้สามารถรับบริการที่ศูนย์

การศึกษาพิเศษได้สะดวก

อุดหนุน

ศูนย์การศึกษา

เด็กพิเศษจ.สตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

5 พัฒนาสมรรถนะครู ผู้ดูแลเด็ก

ในการใช้หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี

 - เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ผู้ดูแลเด็ก 

ในการใช้หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี

 - จัดอบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในการ

ใช้หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี 

จํานวน 300 คน

500,000            -  -  - จํานวนครั้งที่

จัดพัฒนาครู/

ผู้ดูแลเด็ก

 - ครู ผู้ดูแลเด็ก มีความ

พร้อมและสามารถใช้

หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี

ในการเรียนการสอนได้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6,000,000         5,100,000         5,100,000         

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านสวัสดิการ

 - เพื่อร่วมออกแบบแนวทางด้าน

สวัสดิการ

 - ส่งเสริมกิจการสภา

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ

         1,000,000   -   -  - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - มีแนวทางการดําเนินงาน

ด้านสวัสดิการ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

         1,000,000                    -                      -   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล

ผู้ป่วยที่มีภาวะสภาวะฉุกเฉินทางด้าน

โรคหัวใจโรงพยาบาลมะนัง

 - เพื่อให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่

ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน

มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 - สนับสนุนงบประมาณจดัซื้อ

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า 

เครื่องกระตุกหัวใจ รถเข็น

สําหรับวางเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

และสําหรับวางเครื่อง

กระตุกหัวใจ เครื่องวัดความดัน

โลหิตชนิดแขนสอด แผ่นกระดาน

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์

ยึดตรึง เครื่องวัดระดับออกซิเจน

ในร่างกายแบบพกพา เป็นต้น

           797,000                    -                      -     - จํานวนครั้ง

ที่สนับสนุน

งบประมาณ

 - ประชาชนมารับบริการ

ทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน และเข้าถึง

บริการที่สะดวกมีเครื่องมือ

ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

และเพียงพอต่อการใช้งาน

อุดหนุน สสจ.สตูล

รพ.มะนัง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ )

7.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

7.4  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่

จําเป็น โรงพยาบาลควนกาหลง

 - เพื่อให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่

ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน

มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 - สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ

เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องส่องไฟ

ทารกแรกคลอด เครื่องตรวจ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดความ

ดันโลหิตชนิดแขนสอด ยูนิตทํา

ฟันเคลื่อนที่ เครื่องขูดหินปูน

เคลื่อนที่ เครื่องดูดน้ําลาย

เคลื่อนที่ เป็นต้น

           993,000                    -     -    - จํานวนครั้ง

ที่สนับสนุน

งบประมาณ

 - ประชาชนมารับบริการ

ทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน และเข้าถึง

บริการที่สะดวกมีเครื่องมือ

ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

และเพียงพอต่อการใช้งาน

อุดหนุน สสจ.สตูล

รพ.ควนกาหลง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

        1,790,000                   -                     -   

1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ

และมีรายได้เพิ่มขึ้น

 - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลิตขนม  

ฯลฯ หรือจัดสถานที่ (บูธ) 

สําหรับผู้พิการ จํานวนไม่น้อย

กว่า 1 ครั้ง

           200,000            200,000            200,000   - จํานวน

กิจกรรมที่

ส่งเสริมอาชีพ

 - ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้นอัตราการว่างงาน

ลดลง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ )

          200,000           200,000           200,000

      26,740,000       21,650,000       21,550,000

7.5  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 104



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1  ส่งเสริมการลงทุน  - เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

ในจังหวัดสตูลมากขึ้น และทํางาน

แบบบูรณาการ สนองนโยบาย

ของรัฐ และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงิน

ในระบบมากขึ้น

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อ

ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ  จํานวน

 1 ครั้ง

           150,000            150,000            150,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

 - มีการลงทุนในจังหวัดสตูลมากขึ้น อุดหนุน

หอการค้าจ.สตูล

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

          150,000           150,000           150,000

          150,000           150,000           150,000

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

8.3  สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

8.1  ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิขย์

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร

8.4  ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน

8.2  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 105



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 - เพื่อให้อพปร.มีการแสดงออกด้าน

ต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกัน

 -ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  เช่น จัดงานวัน

อปพร. เครือข่ายทางทะเล เป็นต้น

100,000           100,000          100,000             - จํานวน

ครั้งที่จัด

กิจกรรม

 - อพปร.ในจังหวัดสตูล 

ได้ร่วมกันแสดงออกและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง

กัน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

100,000          100,000         100,000          

1 จัดงานวัน  อสม.  - เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ อสม.

 ในจังหวัดสตูล  ในการดําเนินการ

สุขภาพภาคประชาชน  

 - เพื่อรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน

สุขภาพและประกาศเกียรติคุณ

แก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานดีเด่น

 - พัฒนาบทบาท  อสม. ในพื้นที่

 - ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข

จากทุกอําเภอในจังหวัดสตูล

จํานวน  2,000  คน

           200,000           200,000            200,000   - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - อสม. ในจังหวัดสตูลมีขวัญและ

กําลังใจในการพัฒนางาน

สาธารณสุข

 - สร้างความสามัคคีและความ

สมานฉันท์

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  9 เมืองสงบสุข

ที่
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 เมืองสงบสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

9.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

9.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 9  เมืองสงบสุข 106



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่
ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 ฝึกอบรมเพิ่มเติมสมรรถนะผู้

ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First 

Reponden)

 - เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมสมรรถนะผู้

ปฏิบัติหน้าที่การแพทย์การฉุกเฉิน

เบื้องต้น

 - ผู้ปฏิบัติหน้าที่การแพทย์การ

ฉุกเฉินเบื้องต้น จํานวน 200 คน

           200,000   -            200,000   - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ผู้ปฏิบัติหน้าที่การแพทย์การ

ฉุกเฉินเบื้องต้น ได้เพิ่มสมรรถนะ

และขีดความสามารถในการปฐม

พยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

          400,000          200,000           400,000

1 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - เพื่อปลุกจิตสํานึกให้ประชาชน

ตระหนักถึงภัยยาเสพติด

 - จัดรณรงค์ เสวนา จัดนิทรรศการ 

แข่งขันกีฬา

             50,000             50,000              50,000   - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนตื่นตัวและให้ความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของรัฐบาล 

- เพื่อควบคุมการเผยแพร่ระบาดของ

สารเสพติดรวมทั้งปัญหาอื่นๆ

 - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ

การบําบัดรักษาผู้เสพ /ผู้ติดยาใน

ระบบและนอกระบบ

- สนับสนุนและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์

           100,000             50,000              50,000   - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - สามารถส่งเสริมและสนับสนุน

แนวนโยบายการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

- สามารถส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายมาตรการจัดระเบียบ

สังคมของกระทรวง

- สามารถควบคุมการแพร่ระบาด

ของสารเสพติดรวมทั้งปัญหาอื่นๆ

อุดหนุน

ศพส.จ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

9.3  ส่งเสรมิ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่
ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

3  จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์  - เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีความ

ปรองดองภายในชาติ

- เพื่อสร้างความเข้าใจและและสร้าง

ทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์

 - จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 

และจัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 

กิจกรรม

           100,000   -   -   - จํานวน

ครั้งที่จัด

กิจกรรม

 - เกิดความรัก สามัคคี

ความปรองดองภายในชาติ

- เกิดความเข้าใจและและสร้าง

ทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4 สุดยอดผู้นําสู่ความสมานฉันท์  - เพื่อสร้างความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง

และสนับสนุนพันธกิจขององค์กร 

- เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัด

 - ผู้นําทุกกลุ่มในจังหวัดสตูล   -         1,000,000   -   -  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 -  ทําให้เกิดความสมานฉันท์

ในจังหวัด

อบจ.สตูล

(กองกิจฯ)

          250,000        1,100,000           100,000

1 จัดงานวันสตรีสากล  - เพื่อส่งเสริมให้สตรีในระดับจังหวัด

ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน

 - เพื่อสร้างความสมานสามัคคี

ประชาชนในจังหวัด

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

3,000  คน

           300,000           300,000            300,000   - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - สตรีในระดับจังหวัดได้ทํา

กิจกรรมร่วมกัน  สร้างความ

สมานสามัคคีของประชาชนใน

จังหวัด

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 สานสัมพันธ์ผู้นําท้องที่กับผู้นําท้องถิ่น  - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา

ท้องที่กับผู้นําท้องถิ่นในการทํางาน

ร่วมกัน

 - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นําท้องที่

ร่วมกับผู้นําท้องถิ่น จํานวน 1 ครั้ง

           100,000           100,000            100,000   - จํานวน

ครั้งที่จัด

กิจกรรม

 - เกิดความร่วมมือระหว่างผู้นํา

ท้องที่กับผู้นําท้องถิ่นในการ

พัฒนาท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

          400,000          400,000           400,000

        1,150,000        1,800,000         1,000,000

9.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 - เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

 - จ้างสํารวจประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

            40,000             40,000           40,000  - จํานวนครั้งที่

ประเมิน

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

           40,000            40,000          40,000

1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองค์กร (BSC)

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

และการบริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําความรู้ใหม่มาประยุกต์ใชใ้น

การพัฒนาข้าราชการ  พนักงานจ้าง 

ของ อบจ.

 - ประเมินการปฏิบัติงาน 4 ด้าน  

(BSC) 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร    

                   ฯลฯ

          100,000            100,000          100,000   - จํานวนครั้งที่

ประเมิน

 - บุคลากรขององค์กรมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติและ

การบริหารงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - เพื่อให้ อบจ. มีแผนเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ

 - จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดั  ตามระเบียบกําหนด

          100,000            100,000          100,000   - จํานวน

แผนพัฒนาฯ

 - อบจ. สตูล มีแผนเป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

10.1  จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

10.2  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

ตัวชี้วัด 

(KPI)
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

3 จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สตูล

 - เพื่อให้ อบจ.มีเครื่องมือในการ

ติดตาม และประเมินผลแผนต่าง ๆ

 - จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่าง ๆ รวบรวมเป็นรูปเล่ม 

          200,000            200,000          200,000   -  จํานวนครั้ง

ที่ติดตามและ

ประเมิน

 - อบจ. สตูล มีผลการดําเนินงาน

เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการ

จัดทําแผนฯ และโครงการใน

อนาคต

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

         400,000           400,000         400,000

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ.  -  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการร่วมกันในองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี

ประสิทธิภาพ

 - อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดู

งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน

จ้าง แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตุการณ์

จํานวน 1 ครั้ง

          200,000            200,000          200,000  -  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อใน

ระดับ ป.ตรี ป.โท ของบุคลากร 

อบจ.สตูล

 - เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ

ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.

สตูล ได้ศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้นตามจํานวนที่ได้รับคัดเลือก

          525,000            525,000          525,000  - จํานวนผู้

ได้รับทุนจบ

การศึกษา

 - บุคลากรนําความรู้ที่ได้มา

พัฒนาองคก์ร เพื่อนําไปสู่ความ

เจริญของท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

         725,000           725,000         725,000

1 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

การบริหารองค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจํา

สํานักงาน เช่น  โต๊ะทํางาน / 

เก้าอี้ กล้องถ่ายรูป เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ทีวี วิทยุสื่อสาร 

รถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ  ฯลฯ

          500,000            500,000          500,000  - จํานวน

ครุภัญฑ์ที่จัดหา

 - องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(ทุกกอง)

10.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม

10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

2 เพิ่มประสิทธิภาพเเครื่องมือสําหรับ

ซ่อมเครื่องจักรกลอบจ.สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

การบริหารองค์กร

 - จัดหาเครื่องมือสําหรับซ่อม

เครื่องจักรกล

          100,000            100,000          100,000   - จํานวน

เครื่องมือที่จัดหา

 - องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือซ่อมแซม

เครื่องจักรกล ที่ดิน และ สิ่งก่อสรา้ง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

 - เช่น อาคารสํานักงาน ห้องประชุม

บ้านพัก แหล่งท่องเที่ยว เสาไฟฟ้า 

ประปา  เครื่องจักรกล เป็นต้น   

( ตามแบบแปลนที่กําหนด)

          500,000            500,000          500,000   - จํานวนครั้ง

ที่ปรับปรุง

 - ประชาชนได้รับประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของอบจ.

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนนิงานขององค์กร

 - จัดหาเครื่องจักรกล เช่น รถขุด

ตีนตะขาบ  ตักหน้าขุดหลัง  รถบด

ล้อเหล็ก ฯลฯ

        4,200,000         4,500,000       3,900,000   - จํานวน

เครื่องจักรกล

 - องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

5 พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกลอบจ. สตูล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานเครื่องจักรกล

 - เพื่อเป็นศูนย์บํารุง เครื่องจักรกล

ของ อบจ.

 - พัฒนาและก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคศูนย์เครื่องจักรกล

เชน่ รั้ว ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า 

(ตามแบบแปลนที่กําหนด)

        1,000,000                   -     -   - จํานวนครั้ง  - องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากขึ้น               

- ส่งเสริมในด้านการบริหาร

จัดการของอบจ.

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

       6,300,000        5,600,000      5,000,000

1 ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  - เพื่อให้ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรัก 

ความสามัคคี มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 - จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เชน่ 

ทําป้าย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

เป็นต้น

          100,000            100,000          100,000   -  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - ประชาชน มีความรัก และ

หวงแหน สถาบันหลักของชาติ

 - ประชาชน มีความรัก ความ

สามัคคี มีสถาบันหลักเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

10.5  ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
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(บาท)
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2 อบจ. พบประชาชน  - เพื่อได้ออกพบปะเยี่ยมเยียน

ประชาชนรับทราบสภาพปัญหา และ

ส่งเสริมอาชีพรายได้ ตลอดจนสร้าง

จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมให้กับ

ประชาชน

 - เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ

ทํางานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรม  และผลงานของ อบจ. สตูล

ให้ประชาชนรับทราบ

 - ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประชาชน         1,800,000         1,800,000       1,800,000   -  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - อบจ.ออกพบปะเยี่ยมเยียน

ประชาชนรับทราบปัญหา และ

ส่งเสริมอาชีพรายได้ ตลอดจน

สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนรว่ม

ให้กับประชาชนและมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นทําให้เกิด

ความโปร่งใสในการทํางาน

อบจ.สตูล

(กองกิจการสภาฯ)

3 เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล

 - เพื่อให้สมาชิกสภา/นายก อบจ. 

ตามระเบียบและกฎหมาย

 - เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 - เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

            50,000             50,000           50,000   - จํานวนครั้ง  - มีสมาชิกสภา / นายก อบจ. 

ตามระเบียบและกฎหมาย

 - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตาม

ระบอบประชาธิปไตย

อบจ.สตูล

(กองกิจการสภาฯ)

4 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น ( clinic center )

 - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด

การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นใน

จังหวัด

 - เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

 - จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เยาวชน 

 ประชาชน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

 - ดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

          100,000            100,000          100,000   - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - อปท.  หน่วยงานราชการ

ส่วนกลาง/ภูมิภาคประสานการ

พัฒนาร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนาตามลําดับ

ความสําคัญ

 - ประชาชนมีส่วนร่วมและ

สามารถแสดงความคิดเห็นในการ

พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

5 ชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน 14 จังหวัด

ภาคใต้

 - เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูล

ได้แสดงความจงรักภักดีและจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา

88 พรรษา

- เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ ประสบการณ์และประสาน

สัมพันธ์ที่จะนําไปสู่การ

ดําเนินงานกิจการลูกเสือชาวบ้าน

อย่างมีประสิทธภาพ  

 - คณะลูกเสือชาวบ้านจ.สตูล

เข้าร่วมการชุมนุมฯ

จํานวน 150 คน

            70,000   -   -   - จํานวนครั้งที่

สนับสนนุ

งบประมาณ

 - ลูกเสือชาวบ้าน จ.สตูลมีโอกาส

ได้แสดงความจงรักภักดี และจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 - ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูลได้

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

ประสานสัมพันธ์ ทบทวนการอยู่

ค่ายพักแรมตลอดจนวิชาการ 

และหลักการต่างๆ ของลูกเสือ

ชาวบ้าน

อุดหนุนกองร้อย 

ตชด. 463

 อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6 ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  - เพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม

ระบอบประชาธิปไตย   

 - ดําเนินกิจกรรมพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง

  -            200,000   -   - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - ประชาชนมีความตื่นตัวในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย

อบจ.สตูล

(กองกิจการสภาฯ)

       2,120,000        2,250,000      2,050,000

1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

หน้าที่ และผลงานขององค์กร

 - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 

หน้าที่ และผลงานขององค์กรให้ส่วน

ราชการประชาชนได้รับทราบ

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล

 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ

ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน ์ป้าย วีซีดี

 แผ่นพับ เป็นต้น

        1,500,000         1,500,000       1,500,000   -  จํานวนสื่อ

จัดทําเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

 - ส่วนราชการ ประชาชนได้

ทราบภารกิจ หน้าที่ และผลงาน

ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

10.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

2 พัฒนาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์)

 - เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

 - เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แพร่หลาย

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบ

เครือข่าย

- จัดระบบบริการ One Stop 

Service

 -  พัฒนา เว็ปไซต์ อบจ.

                  ฯลฯ

            60,000             60,000           60,000   - จํานวนครั้ง  - อบจ. สตูล มีระบบสารสนเทศ

ที่สามารถสนับสนุนด้านการ

บริหารจัดการองค์กร

 - เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

       1,560,000        1,560,000      1,560,000

     11,145,000       10,575,000      9,775,000
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2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1  พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)

 -  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี

และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และเพื่อให้นักเรียนนําความรู้ไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้

  - เพื่อสืบทอดปัญญาของบรรพบุรุษ

ไทยและดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในบทบาทและหน้าที่

 -  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ  

 - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาฯ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริ , ส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น, พัฒนา

ประสิทธิภาพคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ส่งเสริมอาชีพ

ระหว่างเรียนหรือกิจกรรมอื่น

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

           500,000            500,000          500,000  -  ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนต่อการจัด

การศึกษาของ

โรงเรียน

 - นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและ

ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถนําความรู้ไปใช้

กับชีวิตประจําวันได้

-  นักเรียนเกิดความรัก 

ภาคภูมิใจท้องถิ่น  และนํา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับมาใช้

ประโยชน์

-  คณะกรรมการฯ มีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รร.นิคมฯ

2 การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน

 - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น

 - นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

ทุกคน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน

             80,000              90,000           95,000  - ร้อยละของ

ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน

 - นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน

รร.นิคมฯ

11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 115



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

3 ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  - เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย

ในสถานศึกษา

- เป็นต้นแบบการเรียนรู้

 - เด็กปฐมวัยของโรงเรียนได้รับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ

             50,000              50,000           50,000  - จํานวนศูนย์การ

เรียนรู้สําหรับ

นักเรียนปฐมวัย

 - เด็กปฐมวัยในโรงเรียนและ

ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ

รร.นิคมฯ

4 พัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียน

การศึกษา

 - เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนสู่ประชาคมอาเซียน

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

มีศูนย์การเรียนอาเซียนการศึกษา

             50,000              50,000           50,000  - จํานวนศูนย์การ

เรียนอาเซียน

 - การจัดการเรียนการสอน

อาเซียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รร.นิคมฯ

5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการ

มีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน

 - เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม

ของครู ชุมชนและนักเรียน

 - ครู ชุมชนและนักเรียนของ

โรงเรียน ได้รับการพัฒนา

สร้างสื่อการเรียนการสอน

             35,000              35,000           35,000  - จํานวนสื่อการ

เรียนการสอนทีได้

จากการร่วมมือ

ระหว่างครู ชุมชน

และนักเรียน

 - เกิดความร่วมมือระหว่างครู

ชุมชนและนักเรียน ตลอดจนสื่อ

การเรียนการสอนได้รับการพัฒนา

รร.นิคมฯ

          715,000           725,000         730,000

1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

และหลักสูตรท้องถิ่น

 - โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และมี

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

             20,000              25,000           30,000  - จํานวนศูนย์การ

เรียนรู้สําหรับ

นักเรียนปฐมวัย

 - โรงเรียนมีหลักสูตรที่

สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น

รร.นิคมฯ

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 116



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

ที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

             60,000              66,000           72,000  - ร้อยละของ

ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษา ได้รับการ

พัฒนาตนเอง

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

รร.นิคมฯ

             80,000              91,000          102,000

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  -เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แก่ครู 

 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

 - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แก่ครู 

นักเรียน ผู้ปกครองและชมุชนภายใน

โรงเรียน

             50,000              60,000           65,000  - จํานวนแหล่ง

เรียนรู้ที่ได้รับการ

พัฒนา

 -โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้

สนับสนุนการเรียนการสอน

รร.นิคมฯ

2 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง

อาคารเรียน  อาคารประกอบและ

สิ่งแวดล้อม

 - เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารที่เพียงพอ

 และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็น

โรงเรียนน่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอน

 - ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ กันสาด ถนน ทางเดิน 

กําแพงโรงเรียน และสิ่งแวดล้อม

           200,000            200,000          200,000  - ร้อยละของ

อาคารเรียนอาคาร

ประกอบได้รับการ

ปรับปรุง

 - นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ

ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุด

รร.นิคมฯ

3 ก่อสร้าง  อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น

12 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง

 - เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ห้องพิเศษ

และห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

 - มีห้องเรียน  ห้องพิเศษ และห้อง

สนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอ

       15,000,000   -   -  -  ร้อยละของ

อาคารเรียนอาคาร

ประกอบเพียงพอ

ต่อจํานวนนักเรียน

 - โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษ

 และห้องสนับสนุนการเรียนการ

สอนพร้อมใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

รร.นิคมฯ

4  ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก

พร้อมทางเท้า

 - เพื่อก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก

ทางเท้าอํานวยความสะดวกแก่

นักเรียน

 - โรงเรียนมีหลังคาโครงเหล็กพร้อม

ทางเท้าอํานวยความสะดวกแก่

นักเรียน

           100,000   -   -  - จํานวนระยะทาง

ในการก่อสร้าง

หลังคาโครงเหล็ก

พร้อมทางเท้า

 - นักเรียนได้รับความสะดวกใน

การเรียนการสอน

รร.นิคมฯ

11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 117
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5 ก่อสร้างสวนน้ําพร้อมสระว่ายน้ํา  - เพื่อสร้างสวนน้ําพร้อมสระว่ายน้ํา

ของโรงเรียน

 - โรงเรียนมีสวนน้ําพร้อมสระว่ายน้ํา

จํานวน 1 แห่ง

  -   -       3,500,000  - จํานวนนักเรียนที่

ได้ใช้บริการ

 - นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ

รร.นิคมฯ

       15,350,000            260,000       3,765,000

1  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู

แสวงหาความรู้  รักการอ่าน

คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และรู้จัก

แก้ปัญหาอย่างมีระบบ

 - นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุด 

100 %

           100,000            120,000          130,000  - ร้อยละของการ

ใช้บริหารห้องสมุด

ของนักเรียน

 - ห้องสมุดมีหนังสือครบตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียน

ครูได้เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้

ตามความต้องการและความสนใจ

รร.นิคมฯ

2 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  -เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 - นักเรียนและครูของโรงเรียนได้ใช้

งานอินเตอร์เน็ตได้  100%

             16,800              17,000           18,000  - จํานวนครั้งของ

นักเรียนที่ได้ใช้

บริการอินเตอร์เน็ต

 - การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ

โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

รร.นิคมฯ

3 ห้องเรียนดิจิตอล  - เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มี

ห้องเรียนดิจิตอล  จํานวน 2 ห้อง

           204,000            250,000          300,000  - ร้อยละของครูที่

สามารถใช้สื่อ

เทคโนโลยี 

พัฒนาการเรียน

การสอน

 - ครูและนักเรียนใช้สื่อและ

เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียน

การสอน

รร.นิคมฯ

4 จัดหารถ 6 ล้อพร้อมหลังคา

โครงเหล็ก

 - เพื่อจัดหารถสําหรับจัดกิจกรรม

นอกสถานที่ จํานวน 1คัน

 - โรงเรียนมีรถสําหรับจัดกิจกรรม

นอกสถานที่ จํานวน 1 คัน

         1,500,000   -   -  - จํานวนกิจกรรม

นอกสถานที่ที่ได้รับ

การอํานวยความ

สะดวก

 - การทํากิจกรรมนอกสถานที่

ต่างๆของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 รร.นิคมฯ

11.4 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 118
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5 จัดหาครุภัณฑ์สําหรับห้อง

สํานักงาน

 - เพื่อสนับสนุนการทํางานธุรการงาน

วิชาการและงานอื่นๆ

 - โรงเรียนมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน

การทํางานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 

พร้อมพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

เครื่องสํารองไฟ

           250,000   -   -  - จํานวนครุภัณฑ์

สําหรับใช้งานห้อง

สํานักงาน

 - โรงเรียนสามารถบริการงาน

สํานักงานได้มีประสิทธิภาพ

 รร.นิคมฯ

6 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  - เพื่อจัดทําระบบทะเบียนยืม-คืน 

ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ

 - โรงเรียนมีห้องสมุดที่เป็นระบบ

น่าใช้งาน

           170,000   -   -  - จํานวนครั้งที่

ของนักเรียนที่ได้ใช้

บริการห้องสมุด

 - นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ

ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุด

รร.นิคมฯ

7 ห้องเรียนอัจฉริยะ  - เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มี

ห้องเรียนอัจฉริยะ  จํานวน 1 ห้อง

           457,700   -   -  - ระดับความ

พึงพอใจของการ

ใช้สื่อการเรียน

การสอน

 - ครูและนักเรียนใช้สื่อและ

เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียน

การสอน

รร.นิคมฯ

        2,698,500           387,000         448,000

1 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

 - เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

และในท้องถิ่น

 - ครูและนักเรียนทุกคนไม่เสพ

ยาเสพติด และป้องกันชุมชน

ให้ปลอดจากสิ่งเสพติด

15,000 20,000 25,000  -  ร้อยละของ

ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

 - ไม่มีนักเรียนเสพสิ่งเสพติด

ทุกประเภท

รร.นิคมฯ

2 อาหารกลางวัน  - เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันที่มีคุณภาพและมี

คุณค่าทางโภชนาการ

 - จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

นักเรียน วันละ 1 มื้อ  ที่มีคุณภาพ

และคุณค่าทางโภชนาการ

2,600,000 2,840,000 3,160,000  - ร้อยละของ

ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

 - นักเรียนทุกคนได้รับประทาน

อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ

และมีภาวะโภชนาตามเกณฑ์

มาตรฐาน

รร.นิคมฯ

11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 119
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3 อาหารเสริม (นม)  -เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มี

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

และน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 - จัดอาหารเสริมนมให้แก่

เด็กนักเรียน คนละ 1 ถุง ทุกวัน

และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

น้ําหนัก และส่วนสูงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

1,101,000 1,292,200 1,437,800  - ร้อยละของ

ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

 - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย

ที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการทาง

ร่างกายสมควรแก่วัย

รร.นิคมฯ

4 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 -  เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากร วัสดุ

สนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอสู่ความเป็นเลิศ

 - เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเชียน

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มีครูตรง

ตามสาขาวิชาเอกทุกกลุ่มสาระ

2,000,000 2,500,000 3,000,000  - ร้อยละของ

ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี

  - โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

สู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รร.นคิมฯ

5 โครงการรักการอ่าน  - เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ให้กับนักเรียน

 - นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

ทุกคน

             50,000                    -             50,000               50,000  - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

สามารถอ่านหนังสือ วารสารหรือ

เอกสารต่างๆ ได้

 โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง ๖

5,766,000 6,652,200 7,672,800

      24,609,500         8,115,200     12,717,800

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 120
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(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยใน
การบริหารจัดการองค์กร การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรในอนาคต 

 การติดตามผล 

 เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 

                การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ส่วนที่ 6 
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 การประเมินผล 
 เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ก าหนด การควบคุมเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบใน
การด าเนินโครงการต่อเนื่องหรือ โครงการท านองเดียวกันต่อไป 

 ส าหรับห้วงระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล โดยก าหนดให้มี 2 ระยะ คือ 

 การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนาฯ 

 เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินการของโครงการ
ในช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะท าการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการการประเมินผลใน
ลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรท่ีจะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวลุล่วงไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 นอกจากนี้การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการมีความ
สมบูรณ์ ถูกต้องใกล้เคียงความจริงมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ข้อมูลในเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือ
โครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในระบบการบริหาร
โครงการในปัจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตร
มาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม)  ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 4 
(กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี ท้ังนี้จะได้น าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการให้ด าเนินงานสอดคล้องกับผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ รวมท้ังเพื่อจะได้ตรวจสอบ
ว่ายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เริ่มท าภายในปีงบประมาณ 

 การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯ 

 เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ
และความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการท่ีจะน ามาเป็นบทเรียน (lessons learned) ท่ีจะช่วยในการ
ตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมท้ังการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการท่ีได้ท า
การประเมินผลนี้ 
 ประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่
ปีงบประมาณ ประกอบด้วย 

 (1) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
  เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
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 (2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

 เป็นการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือ
โครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานอย่างไร 

 (3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

 เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ท่ีได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถด าเนินงาน 
ตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการ
ให้บริการท่ีผลิตโดยหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้กับประชาชนว่าได้ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ ท้ังนี้โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ท่ีได้ก าหนดเป็นเครื่องมือท่ีจะน าไปติดตามและ
ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ 

 (4) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 

 เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือ เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนในจังหวัดได้รับประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการท่ีจัดท าหรือผลิตโดยองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด อันเป็นผลท่ีเกิดจากผลผลิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีได้ก าหนดในแต่ละโครงการ
และกิจกรรมหรือไม่ 

 ท้ังนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมท่ีระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหาก ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะได้น าบทเรียนท่ีได้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มา
ปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
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รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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