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สวนที่  1 บทนํา

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด
ที่วา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใต
แนวทาง  การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอ
วัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย   
ประจําป  กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป          
ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2548

แผนพัฒนาสามป  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของ         
หวงระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2 ประการ  คือ

1.  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไป
ไดของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม

2.  กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง  ๆ  ดังตอไปนี้
1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
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3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

กับงบประมาณรายจายประจําป

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินงานและประโยชนของการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป

2. เพื่อใหทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
3. เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําโครงการไปปฏิบัติ

มากนอยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม
4. เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต และสามารถนํามา

ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเนนไป
ทิศทางใด

5. เพื่อใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพื่อนํามาจัดทําแนวทางการพัฒนา
ใหสอดคลองกัน

6. เพื่อใหทราบวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
7. เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการตําเนินงานตามแผนพัฒนา

สามปอันเปนประโยชนตอการจัดทําแผนในปตอ ๆ ไป และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถิ่น

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ  7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  1   การเตรียมการจัดทําแผน
กองแผนและงบประมาณ ซึ่งเปนหนวยงานการทําแผนพัฒนาเขาพบกับคณะผูบริหาร      

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค  ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป   และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป พ.ศ. 2554–
2556 ผานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติ โครงการดังกลาวจะ 
เปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน        
เมื่อไดรับอนุมัติใหแจงผูที่เกี่ยวของทราบ  ไดแก  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
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ขั้นตอนที่  2   การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาความตองการของทองถิ่น  
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด  ประชาคมทองถิ่น  และสวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมกันพิจารณา

3.  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปน
กรอบในการพัฒนา

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้

  4.1  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร  หรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
  4.2  ใหพิจารณานําโครงการ /กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป

  4.3  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ /กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป
อยางเหมาะสม

  4.4  ใหคํานึงถึงงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ทรัพยากรการบริหาร ฯลฯ    
เมื่อพิจารณาดานตาง ๆ  แลว  จะแยกประเภทโครงการออกอยางนอย  3  ประเภท

   - โครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการเอง
  - โครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน
  - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น

ขั้นตอนที่  3   การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  ดําเนินการสํารวจ

และเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทาง   
การพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง
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ขั้นตอนที่  4   การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   ที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา             
ในชวงสามป

ขั้นตอนที่  5   การจัดทํารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  พิจารณาคัดเลือก 

โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย   
ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ

ขั้นตอนที่  6   การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทําราง

แผนพัฒนาสามป  โดยผานเวทีประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  เพื่อความสมบูรณของ
แผนพัฒนาสามป    โดยมีเคาโครงประกอบดวย 6  สวน    ดังนี้

สวนที่  1    บทนํา
สวนที่  2    สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด
สวนที่  3    สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่  4    ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่  5    บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่  6    การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด นํารางแผนพัฒนา
สามปที่เสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา

ขั้นตอนที่  7   การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  พิจารณารางแผนพัฒนาสามป          

เพื่อเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
2.  ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป และประกาศใช

เปนแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.  เมื่อผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลวจะ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  และหนวยงาน          
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนทราบ
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เคาโครงแผนพัฒนาสามป

สวนที่  1   บทนํา
    ประกอบดวยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และ

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
สวนที่  2   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

    ประกอบดวยสภาพทั่วไป  ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการเมืองการบริหาร  

สวนที่  3   สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
    ประกอบดวย

3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา
3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

สวนที่  4   สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
  ประกอบดวย  วิสัยทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจาก              แผนยุทธศาสตร

การพัฒนา  โดยนําเสนอ  ดังนี้
4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา
4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  3 ป โดยเรียงลําดับกอนหลัง   
 4.3  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัด 
4.4  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น

สวนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา
    ประกอบดวย

5.1  วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา
5.2  เปาหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
5.3  รายละเอียดโครงการพัฒนา

สวนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
    ประกอบดวย  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ขึ้นชวยในการติดตาม และการประเมินผลไดตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อ
เปนแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง
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6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  อยูภายใตระยะเวลา  และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนิน
โครงการ  บรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม  ทั้งนี้  การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อดําเนินโครงการแลว
เสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว

6.3  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตาม  และ
ประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละ
โครงการ  ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ  1 ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ  1 ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภา คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด
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สวนที่  2   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เดิมเมืองสตูล เปนเพียงตําบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร    
สตูลไดครอบครองดินแดนที่เปนเกาะในทะเลอันดามันเกือบทั้งหมด รัชกาลที่ 3 จึงโปรดใหเปนเมืองเมื่อป  
พ.ศ. 2392   โดยใหอยูภายใตการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช  ตอมาในสมัยรัชกาลที่  5  ไดจัดการ
ปกครองใหมเปนรูปมณฑลขึ้น  เมื่อป พ.ศ. 2440  และใหรวมสตูลเขาไวในมณฑลไทรบุรี  เมื่อไทยตองยอมเสีย
ดินแดนแควนไทรบุรีใหแกอังกฤษ ในป พ.ศ.2452   ยังเหลือสตูลอยูเพียงเมืองเดียว  จึงตองไปขึ้นกับมณฑล
ภู เก็ต และเมื่อเสน ทางสายควนเนียง -สตูลไปมาสะดวก  ทางราชการก็โอนสตูลไปขึ้นกับมณฑล
นครศรีธรรมราชตามเดิม และเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล   ในป พ.ศ. 2475   สตูลก็ไดยกฐานะเปน
จังหวัดหนึ่งในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

ตราประจําจังหวัด     : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังกหินกลางทะเล 
          เบื้องหลังเปนพระอาทิตยอัสดง                                   

         อักษรยอของจังหวัด  : สต 
         ดอกไมประจําจังหวัด  : ดอกกาหลง

   ตนไมประจําจังหวัด  :  หมากพลูตั๊กแตน
คําขวัญประจําจังหวัดสตูล  “สตูล  สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุทธิ์”

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน   หางจากกรุงเทพฯ 

973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  อําเภอปาบอน   จังหวัดพัทลุง

และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรลิส   ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย

โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนเสนกั้นอาณาเขต  ระหวางจังหวัดสตูล กับ
จังหวัดอื่น ๆ   และประเทศมาเลเซีย

ประวัติความเปนมา

สภาพทั่วไป
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ขนาดพื้นที ่ 

จังหวัดสตูลเปนจังหวัดอยูเขตแดนใตของประเทศไทยดานฝงทะเลอันดามัน  หางจากกรุงเทพฯ  
973  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,754,701 ไร  (นับรวมพื้นที่ที่เปน
สวนของน้ําทะเล)  เปนลําดับที่ 63 ของประเทศ  และลําดับที่ 12 ของภาคใต  รองลงมา คือ จังหวัดปตตานีและ
จังหวัดภูเก็ต  มีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56  กิโลเมตร ติดฝง
ทะเลอันดามันมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ  ๆ   คือ ภูเขาสัน

กาลาคีรี  พื้นที่คอยๆ  ลาดเอียงลงสูทะเลดานตะวันตก  และทิศใตมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝงทะเลถัด
จากที่ราบลงไปเปนปาชายเลน  น้ําเค็มขึ้นถึง   มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัด
สตูล เปนจังหวัดที่มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ  และทิศตะวันออก
ของจังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดสงขลา  และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขานอย
ใหญอยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก  ภูเขาที่สําคัญไดแก  เขาจีน  เขาบารัง  เขาหัวกาหมิง   
เขาใหญ  เขาทะนาน  เขาควนกาหลง  และเขาโตะพญาวัง

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสตูล  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากอาวไทยและลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต  จากมหาสมุทรอินเดีย  ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น  มี  2  ฤดู  ไดแก
ฤดูฝน  ชวงระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย  2,386.2  มม.  และฝนตก

ชุกในระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูรอนมีเพียง  4  เดือน  เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน 
จังหวัดสตูล  มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  32.82  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย  24.00  องศา

เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดวัดได  36.7  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2552  และอุณหภูมิต่ําสุด  วัดได  
19.8  องศาเซลเซียส  วันที่  11  มกราคม  2552 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน  1  วัน  วัดได  115.0  มิลลิเมตร  วันที่  
22  สิงหาคม  2552  
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สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  2,807.522  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  1,754,701 ไร  (นับรวม
พื้นที่ที่เปนสวนของน้ําทะเล)  มีสภาพปาที่มีความหลากหลายทั้งปาบกและปาชายเลน โดยแบงพื้นที่ปาของ
จังหวัดไดดังนี้

พื้นที่ปาไมในจังหวัดสตูล
ในป  2547 จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปาไม  จํานวน  1,259.48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   787,175 

ไร  คิดเปนรอยละ 50.81  ของพื้นที่จังหวัด   (คิดจากเนื้อที่จังหวัด 2,478.98  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
1,549,363 ไร  โดยพื้นที่ดังกลาวไมนับรวมพื้นที่ที่เปนสวนของน้ําทะเล)   แบงออกเปน

- ปาบก  เนื้อที่  จํานวน  912.27  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  570 ,169  ไร  หรือคิดเปน 
รอยละ  36.80  ของพื้นที่จังหวัด

- ปาชายเลน  เนื้อที่  จํานวน  347.21  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  217,007 ไร หรือคิดเปน
รอยละ  14.01  ของพื้นที่จังหวัด

พื้นที่ปาไมจากการสงวนปา
พื้นที่ปาไมจากการสงวนปาแบงออกเปน  5  ประเภท  ไดแก
1. ปาสงวนแหงชาติ  
 ปาสงวนแหงชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจํานวน 18  ปา  เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร 
 (รวมพื้นที่ทับซอนอุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน  เขตรักษาพันธุสัตวปา)  แบงออกเปน  

-  เพื่อการอนุรักษ  Zone C   เนื้อที่ประมาณ   370,842  ไร  
-  เพื่อเศรษฐกิจ  Zone  E  เนื้อที่ประมาณ   359,139  ไร   

ตารางที่ 1  รายชื่อปาสงวนแหงชาติของจังหวัดสตูล

สํารวจถือครอง ป 2541-2543
ราชการ/เอกชน/    

ที่พักสงฆ/ราษฏร
หมูบาน/ชุมชนลําดับ ชื่อปาสงวนฯ เนื้อที่ (ไร)

พื้นที่สงมอบ 
ส.ป.ก.

ราย ไร ราย ไร
1. ปาควนบอน้ํา 400.00 - - - - -
2. ปากุปงและปาปุโลต 107,025.00 - - - - -
3. ปาเขาคอม ปาเขาแดงและปา

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

4. ปาควนกาหลง 11,887.00 2,506.75 130 2,652.00 1 100
5. ปาเขาหมาไมหยก 13,125.00 - 24 583.00 - -
6. ปาควนโตะอม  ควนขี้หมา

และปาควนทาหิน
11,306.00 5,119.50 149 1,971.00 - -
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สํารวจถือครอง ป 2541-2543
ราชการ/เอกชน/    

ที่พักสงฆ/ราษฏร
หมูบาน/ชุมชนลําดับ ชื่อปาสงวนฯ เนื้อที่ (ไร)

พื้นที่สงมอบ 
ส.ป.ก.

ราย ไร ราย ไร
7. ปาหัวกะหมิง 91,643.00 955.00 337 4,794.00 - -
8. ปาดงเชือกชาง 28,625.00 - - - - -
9. ปาควนบารายี ปาควนโรงพัก

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

10. ปาพยอมงาม 4,187.50 4,081.25 - - - -
11. ปาตระ ปาหวยหลอดและปา

เขาขุมทรัพย
93,750.00 8,975.00 761 27,341.50 4 400

12. ปาควนทังและปาเขาขาว 23,619.00 1,362.73 440 9,764.50 - -
13. ปาหวยบวง ปาเขาแดงและ

ปาเขาโตะดู
1,875.00 - 20 176 - -

14. ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 89,281.00 - - - - -
15. ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 25,950.00 - - - - -
16. ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 3 30,593.75 - - - - -
17. ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4 55,687.00 - - - - -
18. ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 75,924.80 - - - - -

รวม 729,974.55 36,505.23 2,612 63,883 7 630

2. อุทยานแหงชาติ
  จังหวัดสตูลมีอุทยานแหงชาติ  จํานวน  3  แหง  เนื้อที่ประมาณ  1,241,406.25  ไร  แบงเปน

-  พื้นที่บก  เนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร  
-  พื้นที่น้ํา   เนื้อที่ประมาณ   936,712.50  ไร   

อุทยานแหงชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจํานวน 3  แหง    ไดแก
* อุทยานแหงชาติทะเลบัน  เนื้อที่   196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร  
* อุทยานแหงชาติตะรุเตา  เนื้อที่   1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร  
* อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา เนื้อที่ 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร
   (พื้นที่จังหวัดตรัง-สตูล)  สําหรับทองที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร

3.  วนอุทยาน
  จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จํานวน 1 แหง  เนื้อที ่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25  ไร  

ไดแก  *วนอุทยานธาราสวรรค  อยูในเขตพื้นที่อําเภอควนกาหลง  
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4.  เขตรักษาพันธุสัตวปา
  จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุสัตวปา  จํานวน  2 แหง  ไดแก

* เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด  เนื้อที่ 1,266.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 791,847  ไร
(พื้นที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล)   สําหรับทองที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ
88,250.00  ไร 
* เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง  เนื้อที่  181.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  113,721  ไร
   (พื้นที่จังหวัดสงขลา-สตูล)  สําหรับทองที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ  49,243.00  ไร

5. เขตหามลาสัตวปา
  จังหวัดสตูลมีเขตหามลาสัตวปา  จํานวน  1 แหง  เนื้อที่  20.43  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  

12,770  ไร  ไดแก  เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พื้นที่เปนภูเขา เนื้อที่12,500.00  ไร   
พื้นที่เปนหนองน้ํา  เนื้อที่  270.00  ไร)

ตารางที่ 2  แสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพันธุสัตวปา /เขตหามลาสัตวปาของจังหวัดสตูล

ลําดับ ชื่อวนอุทยาน/เขตรักษาพันธุสัตวปา/เขตหามลา เนื้อที่ (ไร)
1. วนอุทยานธาราสวรรค  11,077.25
2. เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 88,250.00  
3. เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง 49,243.00  
4. เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 12,770.00  

ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล, 2549

 ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญ  ไดแก
- คลองละงู  ความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร   ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัด

ตรังและสงขลา ไหลมาทางดานเหนือของจังหวัดตามแนวเสนแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง      
ความยาวประมาณ 47  กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา  

- คลองมําบัง  ตนน้ํามีอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน  
- คลองบาราเกต  ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอดดอนสีเดน  

ไหลผานอําเภอควนกาหลงเขาสูอําเภอทาแพ และไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง 
- คลองลําโลนนอย ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีตนน้ําอยูบริเวณเขาเขียว เขาไคร  เขาโตะ  

ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บานตาแหลม เปนคลองที่มีสายน้ําไหล   ตลอดทั้งป
- คลองทาจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร  ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศ

มาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสูทะเลบริเวณอาวทาจีน 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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   ปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดสตูล

       จังหวัดสตูล  มีพื้นที่ปาชายเลนซึ่งสามารถพบไดในเขตอําเภอที่ติดชายฝงทะเล ไดแก  อําเภอ        
ทุงหวา อําเภอละงู  อําเภอทาแพและอําเภอเมือง  มีเนื้อที่ประมาณ  217,007  ไร   คิดเปนรอยละ  12.37  ของพื้นที่
จังหวัด 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ  2524 มีการกําหนดปาชายเลนของจังหวัดสตูล
ออกเปน 5 ปา  คือ

- ปาชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 1  อยูในเขต อ.ทุงหวา, อ.ละงู
- ปาชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 2  อยูในเขต  อ.ละงู , อ.เมือง
- ปาชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 3  (ปาปาเตะ-ปากลัดจูด) อยูในเขต  อ.เมือง
- ปาชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 4  (ปาเจะบิลัง-ปาตันหยงโป-ปาตํามะลัง) อยูในเขต อ.เมือง
- ปาชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 5  อยูเขต  อ.เมือง

  ทรัพยากรแรธาตุ
 สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล  มีชั้นหินที่อายุแตกตางกันหลายยุค   ทําใหมีการพบแหลงแร    

และแรที่สําคัญหลายชนิดดวยกัน  เชน  แบไรตพบบริเวณอําเภอทุงหวา  และอําเภอควนกาหลง พลวงพบ
บริเวณอําเภอควนกาหลง และอําเภอละงู  ดีบุกพบบริเวณอําเภอควนโดนและอําเภอควนกาหลงนอกจากนั้น   
ยังพบแรอื่นๆ   อีกหลายชนิด เชนถานหิน  หินปูน  และวุลแฟรม   เปนตน

จังหวัดสตูลมีเหมืองแรที่มีสัมปทานและเปดทําการ  2  แหง ไดแก เหมืองของ นายลําพูน กองศาสนะ  
และ  หจก.เรืองกูลศิลาทอง (ของนายชยุติพงศ  เรืองกูล)  คนงานรวม  50  ราย  รายไดจากคาภาคหลวงแรและ
คาธรรมเนียมแร  จํานวนทั้งสิ้น  2,473,994.56 บาท แรธาตุที่สําคัญ  คือ  หินอุตสาหกรรม  ชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมกอสรางตําบลทุงนุย  อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
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การแบงเขตการปกครอง
จังหวัดสตูล  แบงเขตการปกครองออกเปน 7  อําเภอ  36  ตําบล    279  หมูบาน  7   เทศบาล    (1 

เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตําบล )   และ  34   อบต. ดังนี้

อําเภอ ตําบล หมูบาน
เทศบาล

เมือง
เทศบาลตําบล อบต.

1. อําเภอเมืองสตูล 12 70 1 3 10

2. อําเภอควนโดน  4 31   - 1  4
3. อําเภอควนกาหลง  3 32   -   -  3

4. อําเภอทุงหวา  5 35   - 1  5

5. อําเภอละงู  6 61   - 1  6
6. อําเภอทาแพ  4 31   -   -  4

7. อําเภอมะนัง  2 19   -   -  2

รวม 36 279 1 6 34

            ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล

 การบริหารราชการ

จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน  3  รูปแบบ  คือ
1)  การบริหารราชการสวนกลาง  ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง   ซึ่งตั้งหนวยงานใน

พื้นที่จังหวัด จํานวน  50  หนวยงาน 
2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค   จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ

ออกเปน    2   ระดับ   คือ
 ระดับจังหวัดประกอบดวย   สวนราชการประจําจังหวัด   จํานวน  32  หนวยงาน 
 ระดับอําเภอประกอบดวย   7  อําเภอ  36    ตําบล  279 หมูบาน

         3)  การบริหาราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1 องคการบริหารสวนจังหวัด  1 เทศบาลเมือง  6  
เทศบาลตําบล   และ 35  องคการบริหารสวนตําบล

การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
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  การเลือกตั้ง  

1.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภาได  1  คน  เลือกตั้งเมื่อวันที่  
2  มีนาคม  2551  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  192,606  คน  มาใชสิทธิจํานวน  127,724  คน  คิดเปนรอยละ  66.31  บัตรดี
จํานวน  116,403  ใบ  คิดเปนรอยละ  91.14  บัตรเสียจํานวน  3,991  ใบ  คิดเปนรอยละ  3.12  และบัตรไม
ประสงคลงคะแนน  จํานวน  7,330  ใบ  คิดเปนรอยละ  5.74  และผูไดรับการเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภา  
คือ  นายสุริยา  ปนจอร

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)  จังหวัดสตูลมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ได 2 คน   ผลการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2550   ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  187,122  คน  มาใชสิทธิ
จํานวน  153,350  คน  คิดเปนรอยละ  81.95  บัตรดีจํานวน  141,253  ใบ  คิดเปนรอยละ  75.49  บัตรเสียจํานวน  
4,421  ใบ  คิดเปนรอยละ  2.36  และบัตรไมประสงคลงคะแนนจํานวน  7,676  ใบ  คิดเปนรอยละ  4.10  

ผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูล  ไดแก  นายฮอซาลี  มาเหร็ม  และ  
นายอสิ  มะหะมัดยังกี  สังกัดพรรคประชาธิปตย

  การรักษาความสงบเรียบรอย 

จังหวัดสตูล  ไดดําเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบรอย  และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  ตลอดทั้งไดรณรงคในการปองกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและแหลง
อบายมุขตางๆ  โดยการรวมมือของฝายตํารวจ  ทหาร ฝายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุมความผิด
และสัดสวนการเกิดสถิติตางๆ  ดังนี้

สถิติคดีอาญา 5 กลุม ของตํารวจภูธรจังหวัดสตูล
ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2551  เปรียบเทียบกับ  เดือนมกราคม – ธันวาคม 2552

2551 2552
ประเภทความผิด

รับแจง จับ รับแจง จับ

+ เพิ่ม
- ลด

1.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
   1.1  ฆาผูอื่นโดยเจตนา
   1.2  ปลนทรัพย
   1.3  ชิงทรัพย (รวม)
   1.4  ลักพาตัวเรียกคาไถ
   1.5  วางเพลิง

33
28
1
3
-
1

21
18
1
2
-
-

41
31
4
6
-
-

31
22
3
6
-
-

+ 8
+3
+3
+3

-1
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2551 2552
ประเภทความผิด

รับแจง จับ รับแจง จับ

+ เพิ่ม
- ลด

2.  คดีประทุษรายตอชีวิตฯ
   2.1 ฆาผูอื่นโดยเจตนา
   2.2  ฆาผูอื่นโดยไมเจตนา
   2.3  ทําใหตายโดยประมาท
   2.4  พยายามฆา
   2.5  ทํารายรางกาย
   2.6  ขมขืนกระทําชําเรา

172
28
-
-

57
61
26

130
19
-
-

41
49
21

152
31
1
-

60
48
12

125
22
1
-

48
44
10

- 20
+ 3
+ 1  

- 
+ 3
- 13
- 14

3.  คดีประทุษรายตอทรัพยฯ
   3.1 ลักทรัพย
   3.2  วิ่งราวทรัพย
   3.3  รีดเอาทรัพย
   3.4  กรรโชกทรัพย
   3.5  ชิงทรัพย (รวม)
          -  บาดเจ็บ/ตาย
          -  ไมบาดเจ็บ
   3.6  ปลนทรัพย
   3.7  รับของโจร
   3.8  ทําใหเสียทรัพย

215
180
 5
-
-
3
-
3
1
2

24

121
92
3
-
-
2
-
2
1
2

21

245
198
12
-
1
6
1
5
4
2

22

145
106

7
-
1
6
1
5
3
1

21

+ 30
            + 18

+ 7
- 

+ 1
+ 3
 + 1 
+ 2
+ 3

เทากัน
- 2

4.  คดีอาญาที่นาสนใจ
   4.1 โจรกรรมจักรยานยนต
   4.2  โจรกรรมรถยนต
   4.3  โจรกรรมโค-กระบือ
   4.4  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร
   4.5  ปลน/ชิงรถยนตโดยสาร
   4.6  ปลน/ชิงรถยนตแท็กซี่
   4.7  ขมขืนและฆา
   4.8  ลักพาเรียกคาไถ
   4.9  ฉอโกง
   4.10  ยักยอกทรัพย

99
48
5
1
-
-
-
-
-

15
30

33
12
-
-
-
-
-
-
-
7

14

125
63
13
-
-
-
-
-
-

18
31

45
19
1
-
-
-
-
-
-
9

16

+ 26
           + 15
           +  8

 - 1
-
-
-
-
-

+ 3
+ 1
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2551 2552

ประเภทความผิด จํานวน
คดี

ที่เกิด
ผูตองหา(คน)

จํานวนคดี
ที่เกิด

ผูตองหา
(คน)

+ เพิ่ม
- ลด

5. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
   5.1 อาวุธปน
          -  อาวุธปนธรรมดา
          -  อาวุธปนสงคราม
          -  วัตถุระเบิด
   5.2  การพนัน
          -  การพนันทั่วไป
          -  สลากกินรวบ
   5.3  ยาเสพติด
   5.4ปราบปรามการคาประเวณี
   5.5  มีและเผยแพรวัตถุลามก

1,039

199
-
-

150
15

641
34

-

1,569

225
-
-

504
15

810
35

-

1,274

202
3
-

95
27

820
127

-

1,745

240
5
-

360
27

986
127

-

+ 235
    

+ 3
 + 3 

 - 

   - 55
   + 12
 + 179
   - 93

   
-

ตารางสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52

ป 2551 ป 2552 (1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52)ประเภท       
ยาเสพติด จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง

กัญชา (แหง) 264 282 40.725 กก. 284 326 60.689 กก.
กัญชา (สด) - - - 7 7 3.43 กก., 10 ตัน
สารระเหย 10 13 4 กป., 20 ซีซี 12 15 520 cc., 2 กระปอง
อัลปราโซแลม 19 21 271  เม็ด

ผง  0.671  ก.
41 43 495 เม็ด

พืชกระทอม 102 213 น้ํา  33.5  ลิตร
ใบ  171.91  กก

132 244 ใบ 210.642
น้ํา 76 ลิตร

มอรฟน 5 3 ตรวจปสสาวะ 2 2 ตรวจปสสาวะ
ยาบา 207 228 10,932  เม็ด - - -
แอมเฟตามีน - - - 225 247 9658.25 เม็ด
อื่นๆ(ยาแกไอ) - - -
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ตารางสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52 (ตอ)

ป 2551 ป 2552 (1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52)ประเภท       
ยาเสพติด จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง

เอกซตาชี - - - - -
ผิ่น 1 1 2,900  ก. - - -
ยาไอซ 9 12 5,903 ก. 11 16 64.11 ก.
   ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล

        ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องรองเรียน ปงบประมาณ 2551-2552

ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552
ชองทางการรองเรียน จํานวน

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยุติเรื่อง
จํานวน

เรื่อง
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยุติเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย - - - 8 4 4
สวนราชการตาง ๆ 9 - 9 25 16 19
ตูนายก (หนาจวนผูวาราชการ
จังหวัดสตูล)

- - - 16 12 4

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1111 2 - 2 29 20 9
ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 105 15 90 69 26 43

รวม 116 12 101 147 78 79

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลประเภทเรื่องรองเรียน  ระหวางปงบประมาณ 2551-2552

จํานวนเรื่องรองเรียนสะสมถึงปจจุบัน
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)ชองทางการรองเรียน

ทั้งหมด อยูระหวางดําเนินการ ยุติเรื่อง
1. ขอความชวยเหลือ 51 23 28
2. ขอความเปนธรรม 39 20 19
3. พฤติกรรมเจาหนาที่รัฐ 16 12 4
4. แจงเบาะแส 11 5 6
5. เรื่องอื่น ๆ 30 15 15

รวม 147 75 72
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัด  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสตูล
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รายไดประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
  รายไดประชากร  ผลิตภัณฑโดยทั่วไปจังหวัดขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา  อาชีพ

หลัก  การทําสวนยางพารา  ปาลมน้ํามัน  การทํานา  และการทําสวนไมผล  ฯลฯ  จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในป  2551  ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ
คน/ป  เทากับ  95,799  บาท  เปนลําดับที่  8  ของภาคใต  และลําดับที่  27  ของประเทศ

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  (GPP)  
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสตูล  (GPP)  ในป  2551  มีมูลคาเทากับ  27,232  ลานบาท ซึ่งรายได

สวนใหญอยูนอกภาคเกษตร คิดเปนรอยละ  50.3  อยูในภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 49.7  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามราย
สาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัด  พบวาสาขาการเกษตร การลาสัตว และการปาไม มีสัดสวนสูงที่สุด  
รองลงมาคือสาขาการประมง  คิดเปนรอยละ 31.2  และ  18.5  ตามลําดับ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสตูล  พ.ศ. 2550-2551
หนวย: ลานบาท

ณ ราคาประจําป ณ ราคาคงที่
สาขาการผลิต

2550 2551
โครงสราง
2551 (%) 2550 2551

อัตราเพิ่ม
2551 (%)

  ภาคเกษตร 12,806 13,532 49.7 5,795 5,863 1.2
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 7,821 8,484 31.2 2,686 2,796 4.1
การประมง 4,984 5,048 18.5 3,109 3,067 -1.4
  ภาคนอกเกษตร 12,926 13,700 50.3 5,943 6,032 1.5
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 164 169 0.6 69 62 -10.1
การผลิตอุตสาหกรรม 3,044 3,526 12.9 1,385 1,539 11.1
การไฟฟา กาซ และการประปา 335 342 1.2 266 288 8.3
การกอสราง 731 626 2.3 293 228 -22.2
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 2,567 2,863 10.5 1,245 1,252 0.6
โรงแรมและภัตตาคาร 145 153 0.6 76 76 -
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 780 707 2.6 610 614 0.7
ตัวกลางทางการเงิน 427 448 1.6 205 203 -1.0
การใหเชา และบริการทางธุรกิจ บริการดานอสังหาริมทรัพย 617 614 2.3 424 436 2.8
การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้ง
  การประกันสังคมภาคบังคับ 1,044 1,102 4.1 332 332 -

เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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ณ ราคาประจําป ณ ราคาคงที่
สาขาการผลิต

2550 2551
โครงสราง
2551 (%) 2550 2551

อัตราเพิ่ม
2551 (%)

การศึกษา 1,969 2,071 7.3 601 594 -1.2
การบริการดานสุขภาพและงานดานสังคมสงเคราะห 547 541 1.9 177 172 -2.7
การใหบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่นๆ 553 533 1.9 262 243 -7.5
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 5 6 0.0 2 2 -

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 26,851 28,229 No 12,213 12,227 0.1
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอคน (บาท) 95,857 99,307 No No No No
ประชากร (1,000 คน) 280 284 No No No No

หมายเหตุ: 1. No หมายถึง ไมนํามาคํานวณ หรือไมเกี่ยวของ
2. 0.0 หมายถึง มีสัดสวนนอยมาก
3. โครงสราง 2551 (%) และ อัตราเพิ่ม 2551 (%) คํานวณมาจากตัวเลขที่มีจุดทศนิยมของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตนฉบับ)  ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ณ 
มกราคม 2552

การเกษตรกรรม
จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  1,754,701  ไร  พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร   595,960  ไร   คิดเปนรอยละ  

33.96    ของพื้นที่ทั้งหมด   พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก
1.  ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกยางพารารวม  385,422  ไร  คิดเปนรอยละ  64.67  ของ

พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  โดยมีพื้นที่ปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ ใหผลผลิตรวม  81,284.84  ตัน  และสามารถ
ทํารายไดใหแกจังหวัดมีมูลคารวม  4,064.200  ลานบาท

  2.  ปาลมน้ํามัน    มีพื้นที่ปลูก  101,895  ไร  คิดเปนรอยละ  17.09   ของพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งหมด  พื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ  30.27  พื้นที่ใหผล  96,836  ไร  ใหผลผลิตรวม  248,732.70  ตัน สามารถทํา
รายไดใหแกจังหวัดมูลคารวม  746.198  ลานบาท  

3.  ขาวนาป  พื้นที่ปลูก  73,669  ไร  คิดเปนรอยละ  12.36  ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด    
พื้นที่ปลูกลดลงรอยละ  10.62  ผลผลิตขาวเปลือกรวม  28,707  ตัน  สามารถทํารายไดใหกับจังหวัดมีมูลคา  
200.949  ลานบาท

4.  ไมผล  การทําสวนผลไมในจังหวัดสตูล จะเปนสวนรายยอยที่มีพื้นที่สวนขนาดเล็ก 1-5 ไร  
มีพื้นที่ปลูกรวม  29,195  ไร    พื้นที่ปลูกมีอยูทั่วไปทุกอําเภอ  ชนิดไมผลที่นิยมปลูกไดแก  เงาะ  ลองกอง  
มังคุด  ทุเรียน  สมโอ  เปนตน  ใหผลผลิตรวม  15,092.78  ตัน  คิดเปนมูลคา  142.631   ลานบาท

เงาะโรงเรียน  พื้นที่ปลูกรวม  5,825  ไร  ใหผลผลิตรวม  4,441  ตัน  คิดเปนมูลคารวม 
31.087  ลานบาท 

           ลองกอง พื้นที่ปลูกรวม  7,367  ไร  ใหผลผลิตรวม  4,577  ตัน  คิดเปนมูลคารวม  41.193  
ลานบาท
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มังคุด  พื้นที่ปลูกรวม  2,630  ไร  ใหผลผลิตรวม  1,199  ตัน คิดเปนมูลคารวม  8.393    
ลานบาท

             สมโอ  พื้นที่ปลูกรวม  775  ไร ใหผลผลิตรวม  849.53  ตัน คิดเปนมูลคารวม  7.93         
ลานบาท

ทุเรียน  พื้นที่ปลูกรวม  4,086  ไร  ใหผลผลิตรวม  3,015  ตัน  คิดเปนมูลคารวม 45,225 
ลานบาท  

มะพราว พื้นที่ปลูกรวม  6,678  ไร  ใหผลผลิตรวม  4,887  ตัน   คิดเปนมูลคารวม  29.32 
ลานบาท

ไมผลอื่น ๆ  พื้นที่ปลูกรวม  1,834  ไร  ใหผลผลิตรวม  2,910.56  ตัน   คิดเปนมูลคารวม  
44.59  ลานบาท

5. พืชไร  ไดแก  สับปะรด  ออยคั้นน้ํา  แตงโม  พริกขี้หนู  ฟกทอง  และฟกเขียว  มีพื้นที่ปลูก
รวม  3,520  ไร  ผลผลิตรวม  5,849.49  ตัน  มูลคารวม  29.247  ลานบาท

6. พืชผัก  ไดแก  คะนา  กวางตุง  ผักบุง  แตงกวา  ถั่วฝกยาว  ฝกกาดขาว  มะเขือยาว       
มะเขือเปาะ  มีพื้นที่ปลูกรวม  2,556  ไร  ผลผลิตรวม  2,770.05  ตัน  มูลคารวม  41.550  ลานบาท

 การอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล  มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น  285  โรงงาน   มีเงินลงทุนทั้งสิ้น   2,209.83  ลานบาท   

คนงานชาย  2,592  คน  หญิง  1,757  คน  รวม  4,349  คน  กําลังการผลิตรวม  94,088.79  แรงมา  โรงงาน  
ขนาดเล็กที่มีเงินทุนไมเกิน  10  ลานบาท  (ไมนับโรงงานสีขาว)  จํานวน  156  โรง เชน โรงงานซอมรถ,  
โรงงานขุดตักดิน, โรงงานดูดทราย  โรงงานขนาดกลางที่มีเงินทุน  10  ลานบาท   ถึง  100  ลานบาท  จํานวน  
34  โรง และโรงงานขนาดใหญที่มีเงินทุนตั้งแต 100  ลานบาท จํานวน  3 โรง ไดแก โรงงานแปรรูปอาหาร
ทะเลกระปอง โรงงานผลิตยางแทงทีทีอาร  และหีบน้ํามันปาลม   เปนตน

จํานวนโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  มีจํานวน  8  โรง คือ

บริษัท โรงงาน

1. บริษัท ยูเนี่ยน  วูดเทค จํากัด 
2. บริษัทกวางเขิ่นรับเบอร (สตูล)  จํากัด
3. บริษัทหองเย็นสินภักดี จํากัด
4. บริษัทสตูลไทยเจริญ จํากัด 
5. บริษัทลาภทวีปาลม  จํากัด
6. บริษัทสหรุงทรัพยน้ํามันปาลม  จํากัด
7. บริษัทปาลมไทยพัฒนา  จํากัด
8. บริษัทผลิตภัณฑปลากระปองสยาม จํากัด

ผลิตไมยางพารา
ผลิตยางแทง  ที ที อาร
ทําหองเย็นเก็บสัตวน้ํา
ผลิตอิฐกอสราง
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตอาหารทะเลกระปอง
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 การเงินการคลัง
1)  การเงิน  

จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินตาง ๆ  ซึ่งเปนธนาคารพาณิชย จํานวน  12  ธนาคาร   ไดแก  ธนาคาร
เพื่อการเกษตรฯ  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห  และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

2)  การคลัง  
      การเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ภาพรวมเบิกจาย  

3,701.664  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.71  ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจํานวน  4,126.350  ลานบาท  
และงบลงทุนไดรับการจัดสรร  1,757.679  ลานบาท  เบิกจาย  1,300.518  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  73.991

 ภาษีอากร
จังหวัดสตูล  ไดจัดเก็บภาษีอากรตามประเภทตาง  ๆ ไดแก ภาษีบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  มูลคาเพิ่ม  

ธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป  และอากรแสตมปอื่นๆ  ในป  2552  จํานวน  188.864  ลานบาท  

  สถานประกอบการและลูกจาง

จังหวัดสตูล  มีจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น   1,099  แหง   ลูกจางจํานวน  9,104  คน  
จํานวนสถานประกอบการป 2548 - 2552

ป  พ.ศ จํานวนสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง

2548 704 6,256
2549 703 6,929
2550 886 8,297
2551 1,068 8,941
2552 1,099 9,101
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สถานประกอบการป  2552  แยกตามอําเภอ  

อําเภอ
จํานวนสถานประกอบการ

(แหง)
จํานวนลูกจาง

(คน)

เมืองสตูล 598 4,958
ละงู 245 1,570
ทาแพ   60    522
ควนกาหลง   81    1,141
ควนโดน   46    518
ทุงหวา   47    317
มะนัง   22      78

รวม 1,099 9,104
              ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสตูล

 การจัดหางานในจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล  มีผูที่อยูในวัยทํางานอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน  216,083  คน  (อยูในกําลังแรงงาน  

162,628 คน ไมอยูในกําลังแรงงาน  53,455 คน) ผูอยูในกําลังแรงงาน มีงานทํา 160,696 คน ผูวางงาน 1,932 คน  
คิดเปนรอยละ 0.67  ของประชากรในจังหวัดสตูล และรอยละ 0.89  ของกําลังแรงงาน 

จํานวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ป 2548 - 2552

ป  พ.ศ. จํานวน
ผูสมัครงาน

ตําแหนง
งานวาง

การบรรจุ
งาน

รอยละของการบรรจุ
งาน

2548  1,337 1,585 855 63.94
2549  3,017 1,566 1,517 50.28
2550 1,736 1,013 978 56.33
2551 1,626 1,484 805 49.51
2552 1,520 1,156 864 56.84

        
                ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
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 การประมง    

จังหวัดสตูล  มีการดําเนินกิจกรรมดานการประมงหลายกิจกรรม  ทั้งดานการจับสัตวน้ํา  และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  โดยในปการผลิต  2552/2553  มีมูลคาการผลิตทั้งหมด  6,063.76  ลานบาท  มูลคาเพิ่ม (GPP)   
2,978.40  ลานบาท  แยกเปนรายละเอียดดังตอไปนี้

1.1  ประมงทะเลพาณิชย  (น้ําลึก)  มีเรือที่ทําการประมงมาขึ้นทาในพื้นที่จังหวัดสตูลจํานวน  
20,625  เที่ยว  ซึ่งประกอบดวยเรือประมงในพื้นที่  จํานวน  490  ลํา  และตางถิ่นที่นําปลามาขึ้นทาในจังหวัด
สตูล  โดยมีปริมาณปลารวมทั้งหมด  114,765  ตัน  มูลคา  2,214  ลานบาท  

1.2  การประมงทะเลพื้นบาน (ชายฝง)  มีชาวประมง  3,408  ครัวเรือน  มีผลผลิตปลาที่จําได  
9,600  ตันเศษ  มูลคา  586  ลานบาท    

1.3  การทําฟารมปลาน้ํากรอย  ในพื้นที่  4  อําเภอ  ประกอบดวย  อําเภอเมือง  ทาแพ  ทุงหวา  และ
ละงู  มีเกษตรกรจํานวน  1,188  ราย  จํานวน  7,978  กระชัง  พื้นที่  44.88  ไร  ผลผลิต  916.67  ตัน  มูลคา  
118.79  ลานบาท

1.4  การเพาะและอนุบาลปลาน้ํากรอย  ซึ่งเปนการอนุบาลปลากะพงขาวเพื่อการสงออกไป
ประเทศเพื่อนบานและเลี้ยงในจังหวัดภาคใตตอนลาง  มีจํานวนเกษตรกร  171  ราย  มีผลผลิต  3  ลานตัว  มูลคา  
33  ลานบาทเศษ  

1.5  การทําฟารมกุงเลี้ยงทะเล  เปนการเลี้ยเชิงพาณิชย ในพื้นที่  4  อําเภอ  ประกอบดวยอําเภอ
เมือง  ทาแพ  ทุงหวา  และละงู  มีฟารมที่มีผลผลิตจํานวน  426  ฟารม  จํานวน  2,292  บอ  พื้นที่การเลี้ยง  
8,424  ไร  สิ้นป  2552  คาดวาจะมีผลผลิตประมาณ  30,000  ตัน  มูลคา  3,000  ลานบาทเศษ

1.6  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมีเกษตรกรทั้งหมด 1,915  ราย  พื้นที่  508.36 ไร  ผลผลิต  842.21 ตัน  
มูลคา  36.60  ลานบาท    

1.7  การเพาะพันธและอนุบาลกุงทะเล  มีเกษตรกรจํานวน  15  ราย  สิ้นป  2552  คาดวาจะมี
ผลผลิต  1,600  ลานตัว  มูลคา  160  ลานบาท   

1.8  การจับสัตวน้ําจืดจากแหลงน้ําธรรมชาติ  มีประชากรจับสัตวน้ําจืด  1,289  ตัน  คิดเปนมูลคา  
76  ลานบาทเศษ  

 การพาณิชยและการบริการ
การพาณิชย
       จังหวัดสตูล   มีสถานประกอบการคาและบริการ  ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา  และนิติบุคคลมี

จํานวนทั้งสิ้น   408  ราย   แบงเปนบริษัทจํากัด     จํานวน  127  ราย  หางหุนสวนจํากัด  277  ราย  และ         
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  4  ราย
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ธุรกิจที่มีการจัดตั้งมากที่สุด    คือ  กิจการรับเหมากอสรางงานโยธา  ธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภค  ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง  ธุรกิจจําหนายใหเชา  เชาซื้อ  ยานพาหนะรถ  เครื่องจักร  ธุรกิจจําหนาย
เครื่องเขียน  และอุปกรณสํานักงาน  ธุรกิจบริการทั่วไป

การคาชายแดน
จังหวัดสตูล ทําการคาขายกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  สินคาสงออกที่สําคัญ 

ไดแก  วัสดุกอสราง (อิฐดินเผา, กระเบื้องมุงหลังคา, กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและทางเดิน, ตะปูเคือบสังกะสี)  
สินคากสิกรรม  (ขาว, หอมหัวเล็ก)  สินคาประมงและปศุสัตว  (ปลากะตักแหง, หอยแครง, หอยลาย)  พลาสติก
และผลิตภัณฑ (เชือกทําดวยพลาสติก)  สินคานําเขาที่สําคัญ  ไดแก   สิ่งทอ (เสื้อผา,ผาโสรงปาเตะ)             
สินคากสิกรรม  (แปงขาวสาลี)

 มูลคาการคาชายแดน
จังหวัดสตูล  มีมูลคาการคาชายแดนผานดานศุลกากรสตูล  และดานศุลการกรวังประจัน  

จํานวน  301.59  ลานบาท  แยกเปน
- มูลคาสินคาสงออก จํานวน  142.20  ลานบาท
- มูลคาการนําเขา จํานวน  159.39  ลานบาท

มูลคาสินคาสงออกและนําเขา ป 2547 - 2552

ป สงออก นําเขา มูลคาการคารวม
เพิ่มขึ้น/ลดลง        

รอยละ

2547 1,496,155,607.25 984,519,352.52 2,480,674,959.77 403.54

2548   121,539,788.84 236,979,252.44 358,519,041.28  -85.54

2549 118,743,145.82 331,316,801.00 450,069,946.82 25.54

2550 80,944,843.43 250,436,796.10 331,381,936.53 -26.38

2551 142,681,074.76 191,413,916.49 334,094,991.40 0.82

2552 142,198,365.85 159,387,799.59 301,586,166.14 33.33
            
            ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล
                     ขอมูล  ณ  มกราคม – กันยายน  2552
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ขอมูลสินคาสงออก – นําเขาชายแดนชายแดน  
และผานชายแดนจังหวัดสตูล  ปงบประมาณ  2552

ลําดับ รายการสินคาสงออก รวม
1 ปลาแหง  ใสเกลือหรือแชน้ําปลา รมควัน 82,515,369.83
2 อิฐดินเผา 21,506,658.04
3 ผลิตภัณฑยางมะตอย 19,557,380.00
4 กระเบื้องมุงหลังคา 13,255,730.00
5 หอมหัวเล็ก 13,089,403.29
6 เรือขุดใชแลวพรอมอุปกรณ 10,510,290.00
7 อื่น ๆ 4,842,770.97
8 กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน 3,766,950.00
9 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3,367,810.00

10 เชือกทําดวยพลาสติก 2,728,388.15

ลําดับ รายการสินคาสงออก รวม
1 สายเคเบิ้ลสําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน  36  โลโวลด 48,016,869.26
2 ผาโสรงปาเตะ, เสื้อผา 26,273,519.66
3 บอยเลอรที่ผลิตไอน้ําใชสําหรับโรงงาน 21,268,708.50
4 กะป 14,810,549.49
5 เรือยอชต  (เกาใชแลว) 9,950,000.00
6 หอยแครง,  หอยลาย 3,285,725.12
7 เรือโดยสาร เรือทัศนาจร เรือขามฟาก เรือสินคา 2,261,044.77
8 เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น  ๆ 1,913,869.00
9 แปงขาวสาลี 1,717,788.59

10 เครื่องยนตสันดาปภายใน 1,300,940.38
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การทองเที่ยว   

จังหวัดสตูล  มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย  และตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวจังหวัดสตูล  ในป  2551  
รวมทั้งสิ้น  760,395  คน  และสามารถทํารายไดใหกับจังหวัด  ประมาณ  1,739.68  ลานบาท

สถิติจํานวนผูเยี่ยมเยือนในป 2545 – 2551

ป นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ รวมนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้น / ลดลง
รอยละ

2545 357,529 64,713 422,242 4.70
2546 386,510 56,835 443,345 5.00
2547 431,139 55,176 486,315 9.70
2548 531,666 50,391 582,057 19.69
2549 609,112 50,086 659,198 13.25
2550 698,521 44,712 743,233 12.74
2551 999,156 33,763 1,032,919 38.98

รายไดจากการทองเที่ยวในป 2545 – 2551

ป รายไดจากการทองเที่ยว เพิ่มขึ้น / ลดลงรอยละ
2545 836.74 34.55
2546 899.32 7.48
2547 976.91 8.63
2548 1,420.86 45.45
2549 1,667.20 17.34
2550 1,798.20 7.85
2551 1,949.24 -

  หมายเหตุ  :  ประมาณการป  2551
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 แหลงทองเที่ยว
จังหวัดสตูล  มีศักยภาพในดานการพัฒนาดานการทองเที่ยวมาก  เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ  

ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  ไดแก
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสนกูเด็น) เดิมเปนจวนของอํามาตยตรี พระยา

ภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น  บินตํามะหงง) เจาเมืองสตูล ตอมากรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2532 และไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสนเพื่อจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จมาเปนองคประธาน   
ในพิธีเปด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

- มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รูจักกันอีกชื่อหนึ่งวา มัสยิดมําบัง สรางขึ้นตั้งแตสมัย        
พระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตนกูมูฮําหมัดอาเก็ม) เปนเจาเมืองสตูล  ชื่อมําบังตั้งตามชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้น  
ตอมาในป พ.ศ.2517 ไดรื้อทิ้งและดําเนินการกอสรางใหมบนเนื้อที่เดิมเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก          
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จฯ  มาทรงเปด เมื่อวันที่  20 กันยายน  พ.ศ.  2522

- อุทยานแหงชาติตะรุเตา  เมื่อป พ.ศ. 2508 กรมราชทัณฑ ไดบุกเบิกบริเวณอาวตะโละอุดัง
และอาวตะโละวาว  เกาะตะรุเตา  ใหเปนทัณฑสถาน และเปนนิคมฝกอาชีพของนักโทษการเมือง ซึ่งเมื่อปลายป   
2482  รัฐบาลไดสงนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฏ  นายสิบ (พ.ศ. 2478)  มาคุมขัง
ยังเกาะตะรุเตา ตอมากรมปาไมไดถอนการเปนสภาพการเปนเขตหวงหาม   เพื่อการราชทัณฑบนเกาะออก   
แลวจึงประกาศใหเกาะเหลานี้เปน  อุทยานแหงชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติ
ลําดับที่ 8 ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล   จึงไดรับการ
ยกยองใหเปน   ASEAN  Heritage  Parks  and  Reserves  หรือ  อุทยานมรดกของอาเซียน  เมื่อป 2525

-  เกาะกลางและเกาะไข  หางจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 กิโลเมตร        
จะพบเกาะกลางและเกาะไขเคียงคูกัน ชื่อเกาะกลางนั้นสืบเนื่องมาจากตําแหนงซึ่งกึ่งกลางระหวางเกาะตะรุเตา
และเกาะอาดัง สวนชื่อเกาะไขนั้น เพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะนี้  เปนที่วางไขของเตาทะเล
นั่นเอง นอกจากหาดทรายที่สวยงามแลวยังมี ซุมประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสรางสรรคใหโดดเดนตรึง
ใจแกผูพบเห็นทุกคน

-  เกาะอาดัง ชายหาดบริเวณแหลมสนของเกาะอาดัง   เหมาะสมแกการพักแรม เพลิดเพลินกับ
ความงามทัศนียภาพของทองฟาจรดน้ํา แซมดวยเกาะแกงตางๆ ทางเดินเทาที่นําทางไปสูน้ําตกอันเปนแหลงน้ํา
จืดที่ทั้งเจาหนาที่และชาวเลไดใช ดํารงชีพบนเกาะมาเปนเวลานานแสนนาน

-  เกาะหลีเปะ  ทางใตของเกาะอาดังไปประมาณ  1  กิโลเมตร  เปนที่ตั้งของเกาะหลีเปะ  ซึ่งมี
ชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยูตั้งแตปลายสมัย  รัชกาลที่ 5 ยามน้ําลงลานกวางของปะการังหลากสีใตผิวน้ําที่ใสคลาย
กระจกทางดานหนาเกาะจะพนน้ํามารับแสงอาทิตยเต็มๆ

-  เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไมไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเดนสะดุด
ตาผูผานมาดวยหาดหิน  กอนกลมรีขนาดใหญตางๆ  กันวางเรียงรายใหชมลานตาดูลื่นเปนเงาวาววับเกลี้ยงเกลา 
เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพื้นเขมสลับริ้วลายเสนสีออนของหินงามจับตา
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-  เกาะบุโหลน หมูเกาะบุโหลนอยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ตั้งอยู
หางจากทาเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร เปนสถานที่นาสนใจของนักทองเที่ยว
อีกแหงหนึ่งเพราะธรรมชาติที่โดดเดนไมแพหมูเกาะอื่นๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเลหรือบุโหลนใหญ  มีทิวขึ้น
ริมหาดทรายขาวเปนแนวยาวเสมือนเปนแนวกําแพงปองกันภัยทางดานเหนือและดานใต สามารถกําบังลมไดดี
และยังมีชาวประมงเรือเล็กมาอาศัยจอดเรือหาปลามิไดขาด  การเดินทางสะดวกมีบังกะโลของเอกชนไวสําหรับ
เปนที่พักอาศัยของนักทองเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีไวบริการพรอมบนเกาะนี้

-  อุทยานแหงชาติทะเลบัน มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 
ตั้งแตพื้นที่ปาดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในทะเลจึงมีพื้นที่รับผิดชอบสวน
หนึ่งอยูในทะเลสุดชายแดนไทย ดานทิศใตจรดรัฐเปอรลิส   มีปาไมมีคา  และสัตวปานานาชนิด มีถ้ําและน้ําตก
สวยงามหลายแหง สภาพปาที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการศึกษาและทองเที่ยวแกผูที่สนใจเกี่ยวกับปาตางๆ     
เปนแหลงตนน้ําลําธารของแมน้ําและลําคลองตางๆ ในจังหวัดสตูล มีบานพักมาตรฐานรับรองนักทองเที่ยวได
ประมาณ 150 คน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ

-  อุทยานแหงชาติทางทะเลหมู เกาะเภตรา เปนอุทยานแหงชาติสุดทายของจังหวัดสตูล           
ที่ทําการตั้งอยูบริเวณอาวนุน  ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู มีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝงอําเภอละงูถึงเขต   
จังหวัดตรัง  ครอบคลุมเกาะตาง ๆ  ตามแนวชายฝงตั้งแต เกาะลิดี เกาะเขาใหญ เกาะบุโหลนและเกาะเภตราของ
จังหวัดตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ไดแก เกาะลิดี  และ เกาะเภตรา  
มีที่พักรับรองนักทองเที่ยวของเอกชน 20 หลัง ที่เกาะบุโหลน

-  แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ตั้งอยูทางปากอาวสตูล สามารถนั่งเรือจากดานศุลกากร
เกาะนกหรือทาเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไดโดยใชรถยนตหางจากสี่แยก 
เจะบิลังประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะเปนแหลมยื่นล้ําไปในทะเลอันดามัน  มีหมูบานชาวประมงและ            
หาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียด

-  หาดปากบารา เปนชายฝงริมทะเลอยูในตําบลปากน้ํา อําเภอละงู หางจากที่วาการอําเภอละงู 
10 กิโลเมตร   มีทาเทียบเรือที่สําคัญทางการประมงและเปนจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา  มีทิวสน            
ใหความรมรื่นตลอดแนวหาดยาวเหยียดซึ่งขนานไปกับถนนสายละงู-ปากบารา

-  หาดราไว ตั้งอยูในตําบลขอนคลาน มีพื้นที่ครอบคลุมรวมทั้งหมด 4 หมูบานไดแก หมูที่ 1
บานขอนคลานตะวันออก หมูที่ 2 บานเราไวใต หมูที่ 3 บานขอนคลานตะวันตก  และหมูที่ 4  บานราไวเหนือ
อยูในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา หางจากเขตเทศบาลตําบลทุงหวา  28 กิโลเมตรมีความยาวประมาณ 
3,500 เมตร   หาดราไวจัดเปนหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดสตูล ดานตะวันตกจะมองเห็นเกาะสุกรของอําเภอ    
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ตลอดแนวชายหาดมีตนสนขึ้นเรียงรายเปนทิวตลอด  เหมาะสําหรับการตั้งคายพักแรม

-  น้ําตกวังสายทอง ตั้งอยูที่ตําบลน้ําผุด  อําเภอละงู  สามารถเดินทางโดยรถยนตได  2 ทางคือ   
ทางอําเภอละงู ตรงขามทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบานโกตา ตําบลกําแพง  จากจุดนี้ถึงน้ําตก
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอําเภอทุงหวา ตรงสามแยกสะพานวา ตําบลปาแกบอหิน 
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร  ความงามของน้ําตกวังสายทองอยูที่แองน้ําแตละชั้นซึ่งมีลักษณะคลายดอกบัว
บานลดหลั่นกันลงมาตั้งแตชั้นบนสุดถึงต่ําสุด 
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-  น้ําตกธาราสวรรค  เปนน้ําตกที่สวยงามอีกแหงหนึ่งมีถึง 5 ชั้น ตั้งอยูที่ตําบลควนกาหลง     
อยูหางจากที่วาการอําเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใชเสนทางจากสามแยกนิคมฯ  ผานที่วา
การอําเภอควนกาหลงแยกเขาทางซอย 10

-  น้ําตกปาหนัน  มีตนน้ํามาจากภูเขาหัวกาหมิง ตั้งอยูที่ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง            
มีระยะทางจากตัวเมืองสตูล ประมาณ 39 กิโลเมตร เปนน้ําตกที่ยังไมไดรับการตกแตงดวยวิทยาการสมัยใหม     
แตมีการสรางเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟาขนาดยอมอยูบริเวณน้ําตก ซึ่งสงผลใหมีทัศนียภาพบริเวณนั้น
เปลี่ยนแปลงไปบาง อยางไรก็ตามธรรมชาติแทๆ ของปาและภูเขายังคงอยูอยางครบถวน สายน้ําจากน้ําตก
ปาหนันยังไหลอยางสม่ําเสมอ 

-  น้ําตกธารปลิว  ตนน้ําเกิดจากเขาลุงเครอะในเขตจังหวัดตรัง-สตูล เปนน้ําตกที่สวยงามอีก
แหงหนึ่งของจังหวัดสตูล อยูหมูที่ 7  ตําบลทุงหวา  อําเภอทุงหวา  หางจากที่วาการอําเภอ 14 กิโลเมตร             
มีลักษณะเปน 2 ชั้น ชั้นลางเปนแองน้ําขนาดกวาง 40 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร รอบๆ บริเวณรมรื่นดวย
พรรณไมหลากหลาย

-  ถ้ําเจ็ดคด  ตั้งอยูหมูที่  5  ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอมะนังเปนถ้ําขนาดใหญ กวาง 70 80 เมตร  
ยาวประมาณ  600 เมตร  บางชวงสูง 100 - 200 เมตร  มีหินงอกหินยอยสวยงามมากมีคลองใหญทะลุภูเขา
เหมาะแกการลองเรือเที่ยวถ้ํา ชาวบานเปลี่ยนชื่อใหมวา “ถ้ําสัตคูหา” มี 7 ชั้น

-  ถ้ําภูผาเพชร  เปนถ้ําขนาดใหญ  มีหินงอกหินยอยสวยงามมาก  ภายในถ้ํามีลักษณะเปน     
หองโถงแบบโรมันหลายหอง บริเวณกลางถ้ําเปนลานกวาง มีเวทีลักษณะคลายลานแสดงคอนเสิรต มองขึ้นไป
บนเพดานถ้ํา จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินยอยงามระยิบระยับ เหมือนประดับดวยเพชรอยูทองที่      
อําเภอมะนัง

-  ถ้ําลอดปูยู  ตั้งอยูบริเวณตอนใตของเขายะเกง ในเขตอําเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม เชน 
เพดานถ้ํา ประกอบดวยหินงอกหินยอย ที่งดงาม ระหวางสองฝงคลองปูยูนั้นประกอบไปดวย พันธุปาชายเลนที่
ยังอุดมสมบูรณ   การเดินทางไปยังถ้ําลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือที่ทาเรือตํามะลัง            
การเดินทางไปกลับใชเวลา ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

-  ถ้ําวังกลาง ตั้งอยูหมูที่  3  ตําบลปาแกบอหิน  เปนถ้ําที่สวยงามมาก  ภายในมีธารน้ําใหล  
สามารถลงเรือชมความงามของหินงอก  หินยอย  และยังมีภาพวิจิตรตระการตาทางธรรมชาติมากมาย  โดดเดน
อยูบนผนังถ้ําอยางไมเคยพบเห็นที่ใดมากอน

-  แหลงศึกษาธรรมชาติปาชายเลน  ในจังหวัดสตูลมีหลายแหงทุกอําเภอเชน ตําบลตํามะลัง 
ตําบลเจะบิลัง ตําบลตันหยงโป ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล ตําบลทุงหวา ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา       
ตําบลสาคร อําเภอทาแพ
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เดือน งานเทศกาลและประเพณี เจาภาพหลัก
6 - 8  พฤศจิกายน  2552 งานรักษเล  รักษปา  เปดฟาเมืองสตูล องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

12-13  ธันวาคม  
2552

งานวิ่งยอนรอยประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

16-20  มกราคม  2553 งานตกปลานานาชาติบารา ฟชชิ่งคัพ องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา
มกราคม  2553 งานมรกตอันดามัน มหัศจรรยอาหารอรอยของดี

เมืองสตูล 
เทศบาลตําบลกําแพง

12 - 14 กุมภาพันธ  2553 งานแขงวาวนานาชาติ  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
6  มีนาคม  2553 งานแขงขันไตรกีฬา  ภูผาเพชรสูวังสายทอง  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดสตูล
8 – 17 มีนาคม  2553 งานประจําป และงานกาชาดจังหวัดสตูล,  จังหวัดสตูล,

สนง.การทองเที่ยวฯ จ.สตูล
เมษายน  2553 งานแขงขันตกปลานานาชาติ ลังกาวี – อาดัง สตูล   

ฟชชิ่งคัพ
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

พฤษภาคม - ตุลาคม  
2553

งานประเพณีลอยเรือเกาะหลีเปะ  อําเภอเมืองสตูลสวนหนา    (เกาะ
หลีเปะ)

มิถุนายน  2553 งานมหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล
มิถุนายน - กรกฎาคม  

2553
งานเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล  หอการคาจังหวัดสตูล

กรกฏาคม – สิงหาคม  
2553

งานวันจําปาดะ  อําเภอควนโดน

กันยายน – ตุลาคม  2553 งานประเพณีถือศิลกินเจจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล

งานเทศกาลและงานประเพณีประจําปของจังหวัดสตูล
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ประชากร
จังหวัดสตูล  มีประชากร ณ วันที่  30 กันยายน  2552  รวมทั้งสิ้น  291,795  คน  ชาย 145,459  คน   

หญิง  146,336  คน  อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ  อําเภอเมืองสตูล  อําเภอที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุด 
คือ  อําเภอละงู  175.83  คน/ตร.กม.  รองลงมาไดแก อําเภอเมืองสตูล  131.67  คน/ตร.กม. และอําเภอทาแพ 
125.96  คน/ตร.กม. นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเปนรายอําเภอได  ดังนี้  

จํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากร  ป 2551 ณ วันที่ 30 กันยายน  2551

อําเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน
หลังคาเรือน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ความหนาแนน
ประชากร/ตร.กม.

เมืองสตูล 802.57 30,982 52,098 53,577 105,675 131.67
ละงู 380.35 18,085 33,295 33,583 66,878 175.83
ควนกาหลง 532.08 9,193 15,811 15,447 31,258  58.74
ทาแพ 209.32 6,751 13,159 13,207 26,366 125.96
ควนโดน 220.80 5,926 11,859 11,908 23,767 107.64
ทุงหวา 452.33 6,108 11,051 10,948 21,999 48.63
มะนัง 210.07 4,595 8,186 7,666 15,852  75.46
รวมทั้งจังหวัด 2,807.522 81,640 145,459 146,336 231,795 103.933

          ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล

แยกจํานวนประชากรในเขตเทศบาล

ประชากร
เทศบาล

พื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน     
หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม

เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตําบลคลองขุด
เทศบาลตําบลทุงหวา
เทศบาลตําบลกําแพง
เทศบาลตําบลควนโดน
เทศบาลตําบลฉลุง
เทศบาลตําบลเจะบิลัง

6.80
43.93
2.94
2.60
6.00
1.25
2.70

8,498
6,627
1,049
2,160
1,528
830
856

10,911
8,673
1,572
2,408
2,513
1,180
1,962

11,536
8,707
1,617
2,582
2,496
1,226
1,947

22,447
17,380
3,189
4,990
5,009
2,419
3,909

รวม 66.22 21,548 29,219 30,111 59,330
      ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง  ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล( ขอมูล  ณ  วันที่ 30  กันยายน   2552)                 

สังคมและวัฒนธรรม
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 การศึกษา
จังหวัดสตูล   มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้ งสิ้น  221  แหง  สั งกัดสํ านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  175  แหง ครู/อาจารย  2,342  คน   พนักงานราชการ  232  คน  วิทยากร
สอนศาสนา  32  คน  นักเรียน/นักศึกษา  43,186  คน  และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  35  แหง   
ครู/อาจารย    506   คน  (ครูอัตราจาง)   นักเรียน/นักศึกษา  15,016  คน  (เพิ่มเติม)  สังกัดเทศบาลเมืองสตูล  
จํานวน  4  แหง  ครู/อาจารย  110  คน  ครูอัตราจาง  30  คน  นักเรียน/นักศึกษา  15,016  คน,  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวะศึกษาจํานวน  3  แหง  ครู/อาจารย  131 คน  พนักงานของรัฐ  10  ครูอัตราจาง 43  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  2,531  คน,  โรงเรียนราชตํารวจตระเวนชายแดน  จํานวน  2  แหง  ครู/อาจารย  19  คน      
ครูอัตราจาง  2  คน  นักเรียน/นักศึกษา  202  คน,  โรงเรียนราชประชานุเคราะห  42  จังหวัดสตูล  ครู/อาจารย  9  
คน  ครูอัตราจาง  34  คน  นักเรียน/นักศึกษา  457  คน,  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล  ครูอัตรา
จาง  3  คน  นักเรียน/นักศึกษา  24  คน

-  การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.จ.สต.)  

เปนสถานที่ศึกษาในราชการสวนกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนวยงานที่จะตองดูแลและเปนหนวย
ปฏิบัติการอยูในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ไดแก  ศูนยบริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 7  
อําเภอ

ศาสนา  
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  74.10  นับถือศาสนาพุทธรอยละ  25.81  และ

นับถือศาสนาคริสตและศาสนาอื่น ๆ รอยละ  0.09              
 มีศาสนสถานจํานวนทั้งสิ้น  261  แหง  ประกอบดวย 
       มัสยิดจํานวน  218  แหง แยกเปนอําเภอ  ดังนี้

-  อําเภอเมืองสตูล จํานวน 63  แหง
-  อําเภอละงู จํานวน 60  แหง
-  อําเภอทาแพ จํานวน  26  แหง
-  อําเภอควนโดน จํานวน  23  แหง
-  อําเภอควนกาหลง จํานวน 23  แหง
-  อําเภอทุงหวา จํานวน  18  แหง
-  อําเภอมะนัง จํานวน     5   แหง
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 วัด   จํานวน  37  แหง   แยกเปนรายอําเภอดังนี้ (ที่มา : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล)
-  อําเภอเมืองสตูล จํานวน  11 แหง
-  อําเภอละงู จํานวน   6  แหง
-  อําเภอทาแพ จํานวน   2  แหง
-  อําเภอควนโดน จํานวน   1  แหง
-  อําเภอควนกาหลง จํานวน   8  แหง
-  อําเภอทุงหวา จํานวน   3  แหง
-  อําเภอมะนัง จํานวน   6  แหง

 โบสถคริสต  จํานวน  3  แหง
 ศาลเจา จํานวน  4  แหง

นอกจากนี้ยังมีศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   จํานวน  1  ศูนย   และศูนยอบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจํามัสยิด  (ศูนยตาดีกา)  จํานวน  194  ศูนย

 การสาธารณสุข  
จังหวัดสตูล  มีโรงพยาบาลของรัฐรวม  6  แหง  เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด   186  เตียง  1  แหง  

ขนาด  60  เตียง  1  แหง  ขนาด  30  เตียง  4  แหง  มีแพทย  51  คน  อัตรา : ประชากร  5,619  คน ทันตแททย  
22  อัตรา : ประชากร  13,026  คน  และมีพยาบาล  468  คน  อัตรา : ประชากร  1,069  คน  โดยมีสถานบริการที่
ใหบริการในคลินิกทันตกรรม  9  แหง  รานขายยา  48  แหง  เปนตน
  
 ประเพณีวัฒนธรรม
           งานประเพณีสําคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  ไดแก

1) งานแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล   ในป  พ.ศ.  2519  หลังจากการเก็บเกี่ยวขาวในนาเสร็จสิ้น  
โดยกําหนดเอาสนามบินจังหวัดสตูลเปนสนามแขงขันชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป มีการจัดแขงขัน                
3  ประเภท  คือวาวเสียงดัง  วาวขึ้นสูง  และวาวสวยงาม  โดยจัดการแขงขันครั้งแรกเมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ  
2519  มีวาวเขาแขงขันประมาณ  50  ตัว  และไดมีการจัดการแขงขันเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

2) พิธีนิกะฮหรือพิธีกินเหนียว   (พิธีการสมรส)  ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม  การนิกะฮ  หมายถึงการ
ผูกนิติสัมพันธระหวางชายหญิง  เพื่อเปนสามี  ภรรยากัน  โดยพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม  

3) งานเทศกาลถือศีลกินเจ    จัดในชวงเดือนตุลาคมของทุกป   ณ   ศาลเจาโปเจเกง  อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล  เทศกาลกินเจเปนความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1  เดือน 9  ของทุกป  

4)  งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ    จัดขึ้นปละ 2  ครั้ง  คือชวงเดือนพฤษภาคมและเดือน
พฤศจิกายน  และไดกระทํากันมานานแลว  ผูริเริ่ม  คือ  “โตะฮีหลี”  ซึ่งชาวเลถือวาเปนบรรพบุรุษคนสําคัญ  
เพราะเปนผูบุกเบิกเกาะนี้เปนคนแรก  และเปนที่เคารพนับถือของชาวเลเปนอยางยิ่งในขณะมีชีวิตอยู  
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5) พิธีเขาสุนัต  สุนัต  มาจากคําวา  สุนนะฮ  (สุน – นะฮ)  หมายถึง  แนวหรือวิถีปฏิบัติตามแบบอยาง
ของทานศาสดามูฮัมหมัด  (ซ.ล)  ในทุกกระบวนการ  การเขาสุนัตจึงหมายถึง  การเขาสูชีวิตตามแบบอยางของ
ทานนบีฯ  

6)  พิธีถือศิลอด  (ถือบวช)  เมื่อถึงเดือน  “รอมฎอน”  หรือเดือนที่  9  ของปฮิจเราะฮศักราช  (ฮศ)    
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศิลอดเปนเวลา  1  เดือน  เมื่อครบกําหนด  1  เดือนแลว  ก็เปนวัน
ออกบวช  หรือเรียกกันวา  “วันฮารีรายอ”  หรือ  “วันอิดิลฟฏร”ี

7)  วันรายอฮัจยี  “อิดิลอัฏฮา”  เปนวันตรุษหลัง  ซึ่งเปนระยะเวลาที่มุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  
ณ  นครเมกกะ  ประเทศซาอุดอารเบีย  หลังจากนั้นจะรวมกันกุรบาน  (เชือดสัตว  เชน โค วัว แพะ และแกะ)  
เพื่อแจกจายใหแกคนยากจน  สัตวที่เชือดจะตองมีลักษณะสวยงาม  มีอวัยวะทุกอยางครบถวนสมบูรณ           
คือไมพิการหรืออวัยวะไมสมประกอบ

8) ประเพณีไหวผีโบ  เปนงานประเพณีหนึ่งที่มีความสําคัญ  โดยไดสืบทอดกันมาคูกับอําเภอทุงหวา
ตั้งแตอดีต  ในยุคแรก ๆ การไหวผีโบไดแยกกระทําเปนตระกูลแตละตระกูลไป   ตอมาเมื่อแตละตระกูลมี
ลูกหลานมากขึ้นจึงไดมาทําพิธีไหวรวมกันเปนพิธีใหญเพียงครั้งเตียว จะจัดพิธีไหวผีโบ หลังวันสารทจีน 
ประมาณ10วัน
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 การคมนาคมขนสง
ทางรถยนต

จังหวัดสตูล  มีเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัด  ที่เชื่อมตอระหวาง
จังหวัดระหวางอําเภอและประเทศเพื่อนบาน   โดยมีทางหลวงแผนดินที่สําคัญ   ไดแก

1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข   406  สายยนตรการกําธร เปนเสนทางหลักที่สามารถเดินทาง
ไปยังจังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง  โดยไปเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษม 
ที่สี่แยกคูหา เขตอําเภอรัตภูมิ  แยกซายไปจังหวัดพัทลุง  แยกขวาไปอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา  ระยะทาง
ประมาณ  67  กม.

2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 416 สายฉลุง–ตรัง  เปนเสนทางที่เชื่อมตอระหวางจังหวัดสตูล 
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ  140  กม. เริ่มจากสามแยกฉลุง  ผานอําเภอทาแพ อําเภอละงู  อําเภอทุงหวา  
อําเภอปะเหลียนและอําเภอยานตาขาว  จังหวัดตรัง

 การเดินทาง  
1)  รถยนตสวนตัว จากกรุงเทพฯใชทางหลวงหมายเลข  4 ผานจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  จังหวัดชุมพร  จากนั้นใชเสนทางหมายเลข  41  ผานเขาเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง 
จากพัทลุงไปอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา ใชทางหลวงหมายเลข 4  แลวแยกขวาไปทางหลวงหมายเลข 406        
ถึงจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ  973  กม.

2.) รถโดยสารประจําทาง   มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง และชั้น  2 จากสถานีขนสง
สายใตใหม ถนนพระบรมราชชนนีไปจังหวัดสตูล รถออกทุกวัน 

3.) รถไฟ  การเดินทางไปจังหวัดสตูลสามารถเดินทางโดยทางรถไฟก็ได ซึ่งมีทั้งรถเร็ว และ
รถดวนจากสถานีรถไฟหัวลําโพง   ถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ  จากนั้นเดินทางตอโดย รถแท็กซี่ รถตู
โดยสาร  หรือรถเมลโดยสารประจําทาง  สายสตูล –  หาดใหญ  ระยะทางประมาณ   97  กม.

4.) เครื่องบิน ไมมีเที่ยวบินที่บินตรงไปยังจังหวัดสตูล   แตสามารถใชบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ –
หาดใหญ   แลวเดินทางโดยรถยนตอําเภอหาดใหญเขาไปจังหวัดสตูล   ระยะทางประมาณ  97  กม.

โครงสรางพื้นฐาน
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 การติดตอกับประเทศเพื่อนบาน (มาเลเซีย)

ทางบก  ใชทางหลวงหมายเลข  4184   สายควนสะตอ – บานวังประจัน เปนทางหลวงที่เชื่อมกับ
ทางหลวงของประเทศมาเลเซีย  เริ่มจากสามแยกควนสะตอ  ไปถึงหลักเขตแดนที่บานวังประจัน ระยะทาง
ประมาณ  22  กม.  เดินทางจากวังประจัน  ถึงปาดังเบซาร    และจากปาดังเบซาร   ไป ปนัง  หรือเดินทางไป
จังหวัดสงขลา   ผานดานสะเดา อําเภอสะเดา  ไปอําเภอหาดใหญ    (ปาดังเบซาร - หาดใหญ )   ระยะทาง
ประมาณ  61 กม. และจากชายแดนวังประจันถึงเมืองกางา   รัฐเปอรลิส  ระยะทางประมาณ  36 กม.  และจาก
รัฐเปอรลิส  ไปปนัง  ระยะทาง  130  กม. 

ทางน้ํา  จากอําเภอเมือง ไปรัฐเปอรลิส โดยเรือโดยสารขนาดเล็ก    และปจจุบันมีเรือเฟอรรี่ ของ
บริษัทเอกชนวิ่งระหวางอําเภอเมือง– เกาะลังกาวี  รัฐเคดาห ประเทศมาเลเชีย มีบริการ   วันละ  4  เที่ยวโดยใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15  ชม.  ออกจากทาเทียบเรือตํามะลังบริเวณดานศุลกากรตํามะลัง  

 ระบบประปา    

จังหวัดสตูล  มีที่ทําการประปา 2 แหง คืออําเภอเมืองและอําเภอละงู  มีสถานีผลิตน้ําประปา  
จํานวน  4  แหงคือ

สถานีผลิตน้ํา
กําลังการผลิต
(ลบ.ม/ช.ม)

ปริมาณน้ําจาย (ม.ค.. 52)
(ลบ.ม.)

จํานวนผูใชน้ํา
(ราย)

1. ควนโดน    650 320,000 12,081
2. วังประจัน 40 180 18
3. ละงู  200 93,315 3,347
4. ทุงหวา  30 18,154 761

แหลงน้ําชลประทาน
จังหวัดสตูล  มีแหลงน้ําชลประทานประกอบดวย  แหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาดกลาง

โครงการชลประทานขนาดเล็ก ศูนยบริการเกษตรกรเคลื่อนที่  และโครงการขุดลอกหนองน้ําและคลอง
ธรรมชาติที่สรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน  จํานวน   203  โครงการสามารถกักเก็บน้ําได 3,100,000 ลบ.ม. และมีพื้นที่
เพื่อทําการเกษตรที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น  141,910  ไร   ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน 
17,551  ครัวเรือน         

โครงการชลประทานขนาดกลาง  3  โครงการ  ดังนี้
1. โครงการฝายดุสน  ตําบลควนโดน  อําเภอควนโดน พื้นที่  32,600 ไร
2. โครงการประตูระบายน้ําบาโรย  ตําบลปากน้ํา  อําเภอละงู พื้นที่    3,000 ไร
3. โครงการฝายคลองทาแพร  ตําบลควนโดน  อําเภอควนโดน พื้นที่  13,200    ไร
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การไฟฟา  
จังหวัดสตูล  มีสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการ  จํานวน  5  แหง  ไดแก   สํานักงาน  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล,  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาแพ,  สํานักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอละงู,   สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอควนกาหลง,   สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ทุงหวา

ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สามารถจายกระแสไฟฟาใหหมูบานในเขตจังหวัด
ครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบลและหมูบาน มีครัวเรือนที่ใชกระแสไฟฟา จํานวน 75,471 ครัวเรือน คิดเปน 97.37 % 
ของครัวเรือนทั้งหมด

สถานะ  จํานวน  ตําบล  หมูบาน  ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล
ขอมูล  ณ   มกราคม  2552

จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือน
ที่ อําเภอ

ทั้งหมด มีไฟใช ทั้งหมด มีไฟใช ทั้งหมด มีไฟใช คิดเปน %

1 เมือง 12 12 70 70 29,749 29,403 98.84 %
2 ควนโดน 4 4 31 31 5,760 5,592 97.08 %
3 ทาแพ 4 4 31 31 6,567 6,549 99.73 %
4 ละงู 6 6 61 61 17,023 16,879 99.15 %
5 ทุงหวา 5 5 35 35 5,548 5,349 96.41 %
6 ควนกาหลง 3 3 32 32 8,895 8,126 91.35 %
7 มะนัง 2 2 19 19 3,966 3,573 90.09 %

รวม 36 36 279 279 77,508 75,471 97.37 %

หมายเหตุ 
สําหรับครัวเรือนที่อยูหางไกลไมสามารถขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา  ไดมีการติดตั้ง Solar Home 

System  ใหราษฏรจํานวน  835  ชุด  ดังนี้
 อําเภอเมือง ติดตั้งจํานวน  357  ชุด
 อําเภอทาแพ ติดตั้งจํานวน  1  ชุด

           อําเภอละงู ติดตั้งจํานวน  229  ชุด
           อําเภอทุงหวา ติดตั้งจํานวน  106  ชุด
           อําเภอควนกาหลง ติดตั้งจํานวน  63  ชุด
           อําเภอมะนัง ติดตั้งจํานวน  74  ชุด
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 โทรศัพท  (ที่มา : สวนบริการลูกคาจังหวัดสตูล  บริษัท  TOT  จํากัด  (มหาชน))
จังหวัดสตูล  ใหบริการโทรศัพทครบทุกอําเภอ มีหมายเลขที่รับผิดชอบจํานวน 16,369  เลขหมาย  

หมายเลขเปดใชงานจํานวน  12,075  เลขหมาย  คงเหลือ  4,294  เลขหมาย  โดยแยกเปนราชการ  1,175         
เลขหมาย  บาน  8,616  เลขหมาย  ธุรกิจ  793  หมายเลข  ทีโอที  201  เลขหมาย  และสาธารณะ 1,290 เลขหมาย

มีศูนยบริการลูกคา   จํานวน   2   ศูนยบริการ
ศูนยบริการลูกคา  สาขาสตูล  พื้นที่ใหบริการ 17 ชุมสาย  และศูนยบริการลูกคา สาขาละงู  

พื้นที่บริการ  11  ชุมสาย

สถานภาพการใหบริการโทรศัพทในจังหวัดป 2547 - 2552

หมายเลขเปดใชแยกประเภท
ป หมายเลขเต็ม

ราชการ บาน ธุรกิจ ทีโอที สาธารณะ
เลขหมาย

เหลือ

2547 12,453 1,121 8,113 765 163 1,092 1,199
2548 12,513 1,103 8,135 798 167 1,217 1,093
2549 12,573 1,114 7,972 805 173 1,269 1,240
2550 16,293 1,122 8,039 791 195 1,218 4,928
2551 16,309 1,160 8,572 796 199 1,294 4,288
2552 16,369 1,175 8,616 793 201 1,290 4,294

            ที่มา :    สวนปฏิบัติการจังหวัดสตูล
               บริษัท  TOT  จํากัด  (มหาชน)

การสื่อสารไปรษณีย   
จังหวัดสตูลมีที่ทําการไปรษณีย   และตัวแทนจํานวน  30  แหง   เปนที่ทําการไปรษณียจังหวัด      

1  แหง  และที่ทําการไปรษณียอําเภอ  6  แหง    ที่ทําการไปรษณียอนุญาตเอกชน  23  แหง  รานจําหนายตรา
ไปรษณียากร  6  แหง  จุดรับรวบรวม  3  แหง    ที่ทําการไปรษณียทุกแหงใหบริการระบบเคานเตอรไปรษณีย
อัตโนมัติ  (Counter  Automation)  โดยใหบริการไปรษณียครบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการรับสง
สิ่งของขนาดใหญ (Logispost)
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สถานีวิทยุและโทรทัศน
สถานีวิทยุ
จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จํานวน  3  สถานี  คือ

สถานีวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก)  จํานวน 3 คลื่น

ลําดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง
ความถี่

FM
ผูบริหาร/หัวหนา/ นาย

สถานี
โทรศัพท

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จ.สตูล

ถนนคลองขุด-นาแค
ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล 91000

 99.5 MHz.
95.5 MHz.

นางสาวภาวินี ศศานนท
ผูอํานวยการสถานี

0-7471-1689
0-7472-1535

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

ชั้น 2 โรงแรมพินาเคิล          
วังใหม ถนนสตูลถานี
อ. เมือง จ. สตูล  91000

93.25 MHz นายจิรวัฒน อนุกูล 0-7472-1354-5

3 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ตํารวจภาค 9 จ.สตูล

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ทาแพ จ.
สตูล 91150

91.75MHz. พล.ต.ต.ธเนศ  วารายานนท 0-7478-7045

       สถานีวิทยุชุมชน
จังหวัดสตูล  มีสถานีวิทยุชุมชน  13  สถานี  คือ

ลําดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง
ความถี่

FM
ผูบริหาร/หัวหนา/นาย

สถานี
โทรศัพท

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง
อีซี่เอฟเอ็ม (Easy F.M)

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

90.0  
MHz.

นายพจนธรรม  สุภเร
ผูดําเนินการสถานี

โทร.074-799131
มือถือ 081-798-2274
easy_fm91@hotmail.com

2 สถานีวิทยุกระจายเสียง
สมายเรดิโอ (Smile 
Radio)

146/6  หมู 2  ต.อุใดเจริญ 
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล   
91130

92.25 
MHz.

นายวีระศักดิ์
ศิริวัฒนานนทผูบริหาร
สถานี

โทร.074-775098
มือถือ  089-2396088

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

749  หมู 3  ต.กําแพง
อ.ละง ู  จ.สตูล 91140

93.75  
MHz.

นายสุพจน  อาดํา
นายสถานี

โทร/แฟกซ  074-734304
มือถือ 081-5404555
lifefm93@hotmail.com

4 สถานีวิทยุกระจายเสียง
พีเอฟเอ็ม (94 PFM)

70  ถ.ติรสถิตย ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล  9100

94.0  
MHz. 
88.70 
MHz.

นายธนากร ทองเนื้อขาว
ผูอํานวยการสถานี

โทร.074-730789
แฟกซ 074-731122 ,074-
782357
มือถือ 081-8969048
tanakron2006@yahoo.com
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  ลําดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง
ความถี่
FM

ผูบริหาร/หัวหนา/   นาย
สถานี

โทรศัพท

5 สถานีวิทยุชุมชนตําบล
ฉลุง (Satun Radio)

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

97.75  
MHz.

ด.ต.ประสงค  ทองวิเชียร
ผูอํานวยการสถานี

โทร.074-736228
มือถือ 084-9632706
satunradio@hotmail.com

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง
โมเดิรนเวฟ
(Modern Wave)

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

98.4  
MHz.

นายอัสมาน หยีมะเหรบ
นายสถานี

โทร. 074-734271
มือถือ 081-0969783
modernwave98.4@hotmail.c
om

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง
เซอรไพสซ เรดิโอ
(Surpirse Radio)

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

99.0  
MHz.

นายธีรยุทธ  หลีขาว
นายสถานี

โทร.074-734220
มือถือ 089-9771289
V_surprise@hotmail.com

8 สถานีวิทยุกระจายเสียง
Idea station

322/1  หมู 4  ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000

102.5  
MHz.

นายกิตติพจน ติ้นสกุล
หัวหนาสถานี

โทร. 074-730236
มือถือ  081-8984770
tukgare@hotmail.com

9 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
ฆัยรียะฮ

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

105.25 
MHz.

นายอะหมาด  นาปาเลน
หัวหนาสถานี

โทร.074-795205
แฟกซ 074- 795207
มือถือ 086-9634192
khairiah_satun@yahoo.com

10. สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนควนโพธิ์

130 หมู 1 ต.ควนโพธิ์
อ.เมือง จ.สตูล
91000

106.25 
MHz.

นายสายัณห  ศรีนอย
หัวหนาสถานี

โทร / แฟกซ  074-724883
มือถือ 089-9785324

11 สถานีวิทยุกระจายเสียง
พุทธศาสนสัมพันธ

วัดชนาธิปเฉลิม
หองสมุดวัดชนาธิปเฉลิม
91000

106.70 
MHz.

พระปญญาวุฒิวิมล
นายสถานี
(พระศิริ) ผูดําเนินการ

โทร.074-730473
fm_106.7_satun@hotmail.co
m

12 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
รร.ศาสนธรรมวิทยา

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

108 
MHz.

นายวิรายุทธ   ละเมาะ
หัวหนาสถานี

โทร/แฟกซ 074-789593
มือถือ 089-2970336
wirayut036@gmail.com

13 สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรีนเรดิโอ

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

89.5  
MHz.

นายพจนธรรม  สุภเร
หัวหนาสถานี

โทร  074-774274
แฟกซ. 074-789331
มือถือ 081-7982274

14 สถานีวิทยุชุมชน
คลื่นสุขภาพ ร.พ.ละงู

โรงพยาบาลละงู
ถ.ละงู - ตรัง  อ.ละงู
จ.สตูล

107.5  
MHz.

คุณนิตยา  ลิ่มวิริยะกุล
หัวหนาสถานี

โทร. 074-773561
โทรสาร 074-773562
pculaneh@gmail.com 

.
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ขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตาราง 25  แสดงขอมูล สถิติดานการจดทะเบียนพาณิชย ป 2548 – 2552

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ รายการ

จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย
1. จดทะเบียนพาณิชย 378 435 449 583 704
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 48 45 51 86 105
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย 42 51 56 47 71
4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย 3 9 9 8 15
5. ขอสําเนาเอกสาร 8 6 10 5 11
6. จดทะเบียนตั้งใหม (หางหุนสวน) 1 4 5 1 5
7. อื่นๆ 1 1 2 - -

รวม 481 551 587 730 911
ที่มา  :  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ตาราง 26  แสดงจํานวนผูเขารวมกิจกรรมของสํานัก/กอง ป 2551 - 2552
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552สวนราชการสังกัด อบจ.

จํานวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จํานวนผูเขารวม
(คน)

จํานวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จํานวนผูเขารวม
(คน)

สํานักปลัดฯ 37 49,845 17 19,829
กองกิจการสภาฯ 2 900 3 300
กองแผนฯ 10 1,300 6 6,000
กองคลัง - - 1 40
กองชาง - - 5 200
กองการศึกษา 24 31,250 40 52,600
หนวยตรวจสอบภายใน - - - -

รวม 73 83,295 72 78,969

ตาราง 27  แสดงขอมูล สถิติการกอสรางถนนของ อบจ.สตูล ป 2549-2552
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552รายการ

จํานวนสาย ระยะทาง จํานวนสาย ระยะทาง จํานวนสาย ระยะทาง จํานวนสาย ระยะทาง

1. ถนนดินลูกรัง - - - - - - - -
2. ถนน  คสล. 1 0.66 2 0.88 - - - -
3. ถนนลาดยาง 5 7.54 8 11.26 9 13.13 3 6.46

รวม 6 8.20 10 12.14 9 13.13 3 6.46
ที่มา : กองชาง



42

ตาราง 28  แสดงขอมูล สถิติการกอสรางสะพานของ อบจ.สตูล ป 2548-2552
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552

รายการ
จํานวนแหง จํานวนแหง จํานวนแหง จํานวนแหง จํานวนแหง

สะพาน - - 3 1 1
ที่มา : กองชาง

ตาราง 29  แสดงจํานวนถนนประเภทตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล
ประเภท จํานวนสาย รวมความยาวทั้งหมด

(กม.)
1. ถนนดินลูกรัง 14 38.88
2. ถนน  คสล. 13 11.47
3. ถนนลาดยาง 64 208.84

รวม 91 259.19
สะพาน 32 แหง -

ที่มา : กองชาง

ตาราง 30  แสดงจํานวนปาที่ปลูกเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ.2551-2552 ที่ดําเนินการโดย อบจ.
อําเภอ ปาบก

(ตน) 
ปาชายเลน

(ตน) 
หญาแฝก
(ตน/กลา) 

เนื้อที่  (ตร.ม.)

1. เมืองสตูล - 3,000  ตน - 20  ไร
2. ละงู. - 14,000 ตน - 20  ไร
3. ทุงหวา     - - - -
4. ทาแพ - - - -
5. ควนกาหลง    - - - -
6. ควนโดน - - - -
7. มะนัง - - - -

รวม - 17,000  ตน - 40  ไร
ที่มา  :  กองแผนและงบประมาณ

ตาราง 31  แสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ / วิสามัญ /คณะกรรมการประจําสภาฯ ป 2549-2552
ป / พ.ศ. ประชุมสมัยสามัญ

(จํานวน/ครั้ง)
ประชุมสมัยวิสามัญ

 (จํานวน/ครั้ง)
จํานวนที่ประชุม หมายเหตุ

(คณะกรรมการ)
2549                                                             4 5 9 8
2550 3 6 10 10
2551 1 10 12 10
2552 5 5 10 20
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ตาราง 32  แสดงสถิติจํานวนขอรองเรียนของสภาฯ
ป / พ.ศ. ขอรองเรียน(เรื่อง) ไดรับการแกไข ไมไดรับการแกไข

2549                                                                                     45 45 0
2550 53 53 0
2551 118 118 0
2552 112 112 0

ที่มา :   กองกิจการสภาฯ 

ตาราง 33  แสดงสถิติจํานวนประเภทของสาธารณภัย

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552ประเภท
จํานวนครั้ง จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ

ความชวยเหลือ
จํานวนครั้ง จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ

ความชวยเหลือ

1.  อุทกภัย (น้ํา) 2 400 ชุด 5 3,500
2.  วาตภัย(ลม) - - 2 30
3.  อัคคีภัย(ไฟ) - - 14 14
4.  ธรณีพิบัติ(ดิน) - - - -
5.  ภัยแลง 90 900,000  ลิตร 11 8,000

ที่มา  :  กองชาง

ตาราง 34  แสดงจํานวนประเภทของสาธารณภัย  แบงตามรายอําเภอ
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับความชวยเหลือ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
อําเภอ

อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณี
พิบัติ

ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ ภัยแลง

1.เมืองสตูล - - - - 9 570 1 11 -
2.ละงู. 200 - - - - 1,300 29 2 -
3.ทุงหวา     - - - - 25 200 1 -
4.ทาแพ 200 - - - - 300 - -
5.ควนกาหลง    - - - - - - - -
6.ควนโดน - - 1 - - 900 - -
7.อ.มะนัง 250 - -

รวม 400 34 3,500 30 14 -
ที่มา  :  กองชาง
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ตาราง 35  แสดงบัญชีเปรียบเทียบรายไดจริง - รายจายจริง
ปงบประมาณ รายไดจริง รายจายจริง เกินดุล ขาดดุล รอยละ

2548 167,131,340.70 132,117,236.81 43,796,230.86 - 79.05
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

ที่มา  :  กองคลัง

ตาราง 36  แสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552
จํานวน คิดเปนรอยละ

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 192,982 -
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 128,393 66.53
ผูไมมาใชสิทธิ 64,589 33.47
ผูไมประสงคลงคะแนน 7,570 5.90
จํานวนบัตรเสีย 3,859 3.00

ที่มา : สํานักปลัดฯ
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ตาราง 37  แสดงอัตรากําลังในการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ขาราชการ  

สวนราชการ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ  
ผูบริหาร 1.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 1

2.  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 2
3.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 1
4.  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 1

คณะที่ปรึกษา 1.  ที่ปรึกษานายกฯ 4
2.  เลขาฯ 1

สํานักปลัด ฯ 1.  หัวหนาสํานักปลัด 1
2.  นักบริหารงานทั่วไป -
3.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2
4.  บุคลากร 1
5.  นิติกร 1
6.  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 1
7.  นักพัฒนาชุมชน 1
8.  นักสังคมสงเคราะห -
9. นักวิชาการประชาสัมพันธ 1
10.  นักวิชาการพัฒนาการทองเที่ยว 1
11.  เจาพนักงานประชาสัมพันธ -
12.  เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว -
13.  เจาพนักงานธุรการ  4
14.  เจาหนาที่ธุรการ   2
15.  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1

กองกิจการสภา ฯ 1.  ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 1
2.  นักบริหารงานทั่วไป -
3.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2
4.  เจาหนาที่ธุรการ -
5.  เจาหนาที่บันทึกขอมูล -
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ตาราง 37  (ตอ)
ขาราชการ  (ตอ)

สวนราชการ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ  
กองแผนและงบประมาณ 1.  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 1

2   นักบริหารงานนโยบายและแผน 1
3.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
4.  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร -
5.  เจาพนักงานธุรการ 1
6.  เจาหนาที่ธุรการ -
7.  เจาหนาที่บันทึกขอมูล -

กองคลัง 1.  ผูอํานวยการกองคลัง 1
2.  นักบริหารงานคลัง 4
3.  นักวิชาการเงินและบัญชี 2
4.  นักวิชาการพัสดุ -
5.  เจาพนักงานพัสดุ 1
6.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5
7.  เจาหนาที่การเงินและบัญชี -
8.  เจาพนักงานธุรการ -
9.  เจาหนาที่ธุรการ 1
10.  เจาหนาที่บันทึกขอมูล -
11. เจาหนาที่พัสดุ 1

กองชาง 1.  ผูอํานวยการกองชาง -
2.  นักบริหารงานชาง 4
3.  วิศวกรโยธา 1
4.  วิศวกรเครื่องกล -
5.  สถาปนิก -
6.  นักวิชาการสิ่งแวดลอม -
7.  นายชางโยธา 7
8.  นายชางเครื่องกล -
9.  เจาพนักงานธุรการ 1
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ตาราง 37  (ตอ)
ขาราชการ  (ตอ)

สวนราชการ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ
6.  เจาหนาที่ธุรการ -
7.  เจาหนาที่บันทึกขอมูล -
8.  ชางโยธา -
9. ชางเครื่องกล -

กองการศึกษา ฯ 1.  ผูอํานวยการกองการศึกษา 1
2.  นักบริหารงานการศึกษา -
3.  นักวิชาการศึกษา 3
4.  ศึกษานิเทศก 2
5.  สันทนาการ 1
6.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป -
7.  เจาพนักงานธุรการ 3

หนวยตรวจสอบภายใน 1.  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน -
2.  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน -

รวม 70
ลูกจางประจํา

สํานักปลัด ฯ 1.   เจาหนาที่ธุรการ 1
2.   พนักงานประสานงานชนบท 3
3.   พนักงานขับรถยนต 2
5.   คนงาน 1

กองชาง 1.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดหนัก 6
2.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดกลาง -
3.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดเบา 10

รวม 23
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ตาราง 37  (ตอ)
พนักงานจาง

สวนราชการ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ
สํานักปลัด ฯ 1.   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 1

2.   ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
3.   ผูชวยบุคลากร 1
4.   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 2
5.   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล -
6.   พนักงานขับรถยนต 7

กองกิจการสภา ฯ 1.   ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
2.   ผูชวยเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 1
3.   คนงาน 1

กองแผนและงบประมาณ 1.   ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 1
2.   ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร -
3.   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ -
4.   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1

กองคลัง 1.   ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 2
2.   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ -
3.   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ -
4.   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1

กองชาง 1.   ผูชวยชางเขียนแบบ 1
2.   ผูชวยชางโยธา 1
3.   ผูชวยชางเครื่องกล 2
4.   ผูชวยชางสํารวจ -
5.   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ -
6.   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก -
7.   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง -
8.   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา -
9.   คนงาน 6

กองการศึกษา ฯ 1.   ผูชวยนักวิชาการศึกษา 2
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ตาราง 37  (ตอ)
พนักงานจาง  (ตอ)

สวนราชการ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ
2.   ผูชวยสันทนาการ -
3.   ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1
4.   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 2
5.   คนงาน 1
6.   ยาม 2
7.   ครูอัตราจาง  สาขาวิชาภาษาไทย 1
8.   ครูอัตราจาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 1
9.   ครูอัตราจาง  สาขาวิชาเกษตรกรรม 1

รวม 52
ที่มา  :  สํานักปลัดฯ

ตาราง 38  แสดงเครื่องมือ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ลําดับที่ รายการ จํานวน

1 รถนั่งตู 1  คัน
2 รถนั่งเกง 1  คัน
3 รถนั่งตรวจการณ 6  คัน
4 รถนั่งกระบะ  2 ตอน 9  คัน
5 รถนั่งกระบะตอนครึ่ง 3 คัน
6 รถนั่งกระบะ 1  คัน
7 รถบรรทุกน้ํา  10 ลอ 3  คัน
8 รถบรรทุก  10 ลอ 1  คัน
9 รถบรรทุกเททาย  6 ลอใหญ 6  คัน

10 รถขุดตีนตะขาบ 2  คัน
11 รถตักลอยาง 1  คัน
12 รถเกลี่ยดิน 2  คัน
13 รถบดสั่นสะเทือน 3  คัน
14 รถแทรกเตอรลอยาง 2  คัน
15 รถบรรทุกหัวลาก 2  คัน
16 หางลากพวง 2  คัน
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ตาราง 38  (ตอ)
17 รถซอมผิวลาดยาง 2  คัน
18 เครื่องสูบน้ํา  8 3  เครื่อง

ที่มา  :  กองคลัง

ตาราง 39  แสดงงบประมาณ
งบประมาณ

ประเภท รับจริง ป 2552
(บาท)

ประมาณการป  
2553  (บาท)

ประมาณการป  
2554  (บาท)

ก.  รายไดภาษีอากร

     1  หมวดภาษีอากร

         1.1  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
ลอเลื่อน

40,892,534.29 41,700,000.00 35,000,000.00

         1.2  ภาษีมูลคาเพิ่ม 51,151,263.52 52,000,000.00 32,000,000.00
         1.3  คาภาคหลวงแร 399,419.44 350,000.00 400,000.00
         1.4  ภาษีบํารุง อบจ. จากภาษีมูลคาเพิ่มที่
จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %

1,026,292.24 1,200,000.00 5,000,000.00

         1.5  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีก
ยาสูบ

10,854,832.17 11,000,000.00 7,000,000.00

         1.6  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีก
น้ํามัน

- 1,000.00 1,000.00

         1.7  เงินอากรรังนกอีแอน 44,499.72 40,000.00 20,000.00
ข.  รายไดที่มิใชภาษีอากร

     1  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ
ใบอนุญาต
         1.1  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบังคับทองถิ่น

11,600.00 10,000.00 5,000.00

         1.2  คาปรับการผิดสัญญา 470,987.79 600,000.00 650,000.00
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ตาราง 39  (ตอ)
งบประมาณ

ประเภท รับจริง ป 2552
(บาท)

ประมาณการป  
2553  (บาท)

ประมาณการป  
2554  (บาท)

         1.3  คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขา
พักโรงแรม

408,389.88 700,000.00 500,000.00

         1.4  คาธรรมเนียมการเชาตลาดนัด - 1,000.00 1,000.00
         1.5 ใบอนุญาตอื่น ๆ 
                คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิช

40,780 35,000.00 35,000.00

     2  หมวดรายไดจากทรัพยสิน

         2.1  คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 318,346.00 300,000.00 250,000.00
         2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,205,534.46 1,200,000.00 540,000.00
         2.3  คาตอบแทนตามที่กฎหายกําหนด     
               (ขุดดิน หิน ทราย ลูกรัง)

- - 39.00

     3  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

         3.1  คาขายแบบแปลน 131,900.00 200,000.00 50,000.00
         3.2  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 148,100.00 150,000.00 40,000.00
ค.  รายไดจากทุน

     1  หมวดรายไดจากทุน

         1.1  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 15,697.50 13,000.00 8,000.00
ง.  เงินชวยเหลือ 

     1  หมวดเงินอุดหนุน

         1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 73,047,805.38 73,500,000.00 38,500,000.00
         1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - -

รวมทั้งสิ้น 180,167,982.39 183,000,000.00 120,000,000.00
* ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2554  ณ วันที่  19  มีนาคม  2553
ที่มา  :  กองคลัง
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นในระหวางป 

พ.ศ.2550 - 2552  ซึ่งไดประเมินผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดังนี้
1)  ประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

     การจัดสรรงบประมาณในระหวางป พ.ศ.2550-2552  ในแตละยุทธศาสตร  ดังนี้

31.39

10.64

4.99

11.95

7.41
3.98

9.97

2.57

10.25

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1

โครงสรางพื้นฐาน

ดานทองเที่ยว

ดานการวางแผน ลงทุน
พาณิชยกรรม
คุณภาพชีวิต

ระเบียบชุมชน สงัคม

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

สิ่งแวดลอม

บริหารจัดการองคกร

ดานโครงสรางพื้นฐาน  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในระหวางป พ.ศ.  2550-2552   จํานวน  31  โครงการ  งบประมาณ  88,123,000  บาท  คิดเปนรอยละ  31.39  
ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ   เชน  กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กอสรางถนนลูกรัง กอสรางสะพาน คสล. กอสราง/ปรับปรุงทาเทียบเรือ ทอเหลี่ยม คสล.ระบายน้ํา กอสราง   
รางระบายน้ํา กอสราง/ขยายเขตประปาหมูบาน กอสรางฝายน้ําลนกอสรางงานปองกันการกัดเซาะตลิ่ง  
โครงการศึกษาความเปนไปไดการกอสรางทาเทียบเรือเพื่อการพาณิชยระหวางประเทศและเพื่อการทองเที่ยว  
เปนตน  

ดานการทองเที่ยว  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุงทรัพยากรดาน
การทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวในระหวางป พ.ศ. 2550-2552  จํานวน  27  โครงการ  งบประมาณ 
31,350,000  บาท  คิดเปนรอยละ  10.64   ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ   เชน ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะตะรุเตา    
ปรับปรุงภูมิทัศนบอน้ําพุรอนทุงนุย  ปรับปรุงภูมิทัศนทะเลบัน  ปรับปรุงภูมิทัศนเขาทะนาน  ปรับปรุงภูมิทัศน
ถ้ําภูผาเพชร  จัดอบรมผูประกอบการการทองเที่ยว  สงเสริมอบรมผูประกอบการดานการทองเที่ยว                 
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  เชน  แขงขันตกปลา  มหกรรมอาหารจานเด็ด  งานจําปาดะ  วิ่งผลัดอาวไทยสู
อันดามัน  ประกวดสัญญาลักษณการทองเที่ยวจังหวัดสตูลฉลอง 170 ป   เมืองสตูล  เปนตน
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ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินโครงการเพื่อ
สงเสริมการลงทุน /พาณิชยกรรมในระหวางป พ.ศ.  2550-2552  จํานวน  10  โครงการ  งบประมาณ 
15,735,000  บาท  คิดเปนรอยละ  4.99   ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ   เชน  โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพ  
โครงการมหกรรมสินคาเกษตรจังหวัดสตูล โครงการฝกอบรมสัมมนาผูนําทองถิ่น   โครงการปรับปรุงตลาด
นัดควนโดน   เปนตน

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินโครงการเพื่อทําใหชุมชน
และสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเกิดความสามัคคีเขมแข็งในชุมชนในระหวางป พ.ศ. 2550-2552  จํานวน  22  
โครงการ  งบประมาณ  22,897,430  บาท  คิดเปนรอยละ  7.41  ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ  เชน  
โครงการเกี่ยวกับการรณรงคปองกันยาเสพติด  โครงการเกี่ยวกับสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน   
โครงการกิจกรรมเยาวชนจังหวัดสตูล   โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ  โครงการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติด  โครงการยามชายฝง โครงการจัดหารถ  เรือพยาบาลฉุกเฉินประจําตําบล    
โครงการอบจ.พบประชาชน   เปนตน

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับในระหวางป พ.ศ.2550-2552 จํานวน 45 โครงการ  งบประมาณ  
55,678,700  บาท  คิดเปนรอยละ  11.95   ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ  เชน  โครงการสงเสริมอาชีพคน
พิการและผูดอยโอกาส  โครงการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา  โครงการอบรมวางแผนครอบครัวคนหนุมสาว  
โครงการสงเสริมผูสูงอายุ  โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส  โครงการสัมมนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 
(อสม.)  สงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํารองหลักสูตรเฉพาะดาน  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน
โดยใชหลักการศาสนา  โครงการทวดเดียวกันรอยใจผูก  เปนตน

ดานการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินโครงการเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการกีฬาของจังหวัดสตูลใหมีความเปนเลิศในแตละชนิดกีฬา ในระหวางป พ.ศ.  2550-2552       
จํานวน  13 โครงการ งบประมาณ 12,200,000  บาท  คิดเปนรอยละ  3.98  ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ   
เชน โครงการอบรมผูตัดสินกีฬา โครงการอบรมผูฝกสอนกีฬา โครงการสงนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเขารวม
แขงขัน  โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  จัดการแขงขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัดสตูล  จัดการ
แขงขันกีฬาสตูลคัพ  รวมแขงขันกีฬา อปท.สัมพันธ   รวมแขงขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต  ปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดสตูล  เปนตน

ดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีทองถิ่น  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินโครงการเพื่อ
รักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นในระหวางป พ.ศ. 2550-2552  จํานวน  37 โครงการ  
งบประมาณ  31,602,000  บาท  คิดเปนรอยละ  9.97   ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ   เชน  โครงการสวดมนต
เฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน  โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในวัน          
วิสาขบูชา โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พุทธ/มุสลิม)  
โครงการอบรมผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ  รวมจัดงานประเพณีชักพระ  ประเพณีสงกรานต   การจัดการ
แขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล จัดสงเสริมประเพณีถือศีลกินเจ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมวันอนุรักษ
มรดกไทย กิจกรรมวันรําลึกเกียรติประวัติศาสดานบีมุฮัมมัด ซ.ล.  กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฏอน       
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ศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โครงการรอยดวงใจผูกสายเพื่อพอ  จัดงานวันเด็กแหงชาติ   
พบญาติชายแดน  รวมพลคนสตูล  เทิดไทมหาราชินี  ตามโครงการปกปองสถาบัน   เปนตน

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล               
ไดดําเนินโครงการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระหวางป พ.ศ. 2550-2552  จํานวน   
6  โครงการ  งบประมาณ  8,381,800 บาท  คิดเปนรอยละ  2.57  ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ   เชน กอสราง/
จัดวางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดเล็ก  (ปะการังเทียม)  ปลูกปาชายเลน  โครงการคายเยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ โครงการหนึ่งคนหนึ่งตนหนึ่งฝน
เพื่อประชาชนชาวไทย  โครงการอนุรักษอันดามัน  (เก็บขยะ)  โครงการรักษ เล ปา ฟา สตูล เปนตน

ดานการบริหารจัดการองคกรที่ดี  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร  เครื่องจักรกล  เครื่องใชสํานักงาน และอื่นๆ  เพื่อการบริหารและบริการประชาชนในระหวางป พ.ศ.
2550-2552  จํานวน  23 โครงการ  งบประมาณ  32,001,100  บาท  คิดเปนรอยละ  10.25  ประกอบไปดวย
โครงการตาง ๆ   เชน  กอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพรอมตกแตงภายในและ      
ภูมิทัศนภายนอก  กอสรางอาคารศูนย  OTOP และบริการการทองเที่ยว  จัดทําแผนพัฒนาและการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด  อบรมศึกษาดูงานคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  
ขาราชการ  พนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัด  จัดตั้งศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  หรือ  clinic center   เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องจักรกล    เปนตน

2)  ประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดดําเนินโครงการ/

กิจกรรมในดานตางๆ เพื่อแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนตามลําดับความจําเปน     
และความเรงดวนในการพัฒนาแตละดาน  ถึงแมวาการดําเนินงานไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได
ทุกโครงการเนื่องจากปจจัยหลายดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณที่มีไมเพียงพอ บางโครงการมีปญหา
เกี่ยวกับพื้นที่ความรับผิดชอบ และผลจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหารทําใหนโยบายการบริหารเปลี่ยนแปลงไป
ดวย  อยางไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณก็ไดดําเนินการจัดสรรตามลําดับความสําคัญที่กลาวมาแลวขางตน
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สวนที่  3   สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา ประกอบดวยการประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2553-2555) ไปปฏิบัติ  โดยจําแนกเปนดังนี้

1)   ประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พิจารณา

รายละเอียดตามตาราง) ซึ่งการเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน /โครงการและงบประมาณที่อยูในแผนพัฒนา   
สามป (พ.ศ.2553-2555) โดยจะเปรียบเทียบเฉพาะ พ.ศ.2553 กับแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่จะ
ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คิดเปนรอยละตามสาขายุทธศาสตรการพัฒนา

ตาราง 38  เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามป(53-55) เฉพาะในป 53

โครงการตามแผนพัฒนา
สามป(53-55) เฉพาะในป 53

โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2553

สาขา/แผนงาน

จํานวน งบประมาณ จํานวน รอยละ งบประมาณ รอยละ
1. โครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย 14 58,779,500 8 6.84 39,504,000 29.98
2. การทองเที่ยวที่ประทับใจ 13 26,900,000 8 6.84 10,100,000 7.66
3. การวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม

7 3,092,760 6 5.12 1,800,000 1.37

4. การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 18 15,340,000 15 12.82 15,239,600 11.56
5. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอยที่นาอยู

11 9,300,000 8 6.84 8,000,000 6.07

6. การกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 7 6,200,000 10 8.55 10,496,000 7.96
7. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

21 15,866,000 13 11.11 6,530,000 4.96

8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

6 9,010,000 5 4.27 1,400,000 1.06

9. การบริหารจัดการองคกรที่ดี 13 14,150,000 18 15.38 9,829,400 7.46
รวม 110 158,638,260 91 77.78 102,899,000 78.09
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2)  ประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
จากการสรุปปญหาความตองการของทองถิ่นในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) นั้นเปน

ที่ทราบแลววา ปญหาที่สําคัญ และตองรีบแกไข ซึ่งไดจัดลําดับความสําคัญเรงดวนแยกตามสาขาการพัฒนา 
อันดับแรก   คือ   ดานโครงสรางพื้นฐาน  อันดับที่  2  ดานสังคมและดานสาธารณสุข (การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี )  อันดับที่  3  ดานการศึกษาและการกีฬา   อันดับที่  4  ดานการทองเที่ยว    อันดับที่  5   ดานการเมือง
และการบริหารจัดการ   อันดับที่ 6 ดานศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น    อันดับที่ 7  ดานเศรษฐกิจ   
อันดับที่ 8  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ไดแสดงขอมูลในรูปตารางขางตน  โดยแตละสาขาการ
พัฒนานั้นไดแสดงเปนตัวเลขที่ชัดเจนแลว  ถึงแมวาการดําเนินงานไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
ไดทุกโครงการเนื่องจากปจจัยหลายดาน  โดยเฉพาะงบประมาณที่มีจํากัด บางโครงการมีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่
ความรับผิดชอบ อยางไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณก็ไดดําเนินการจัดสรรตามลําดับความสําคัญที่กลาว
มาแลวขางตน
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สวนที่  4   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

4.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

วิสัยทัศน  
“ทองเที่ยวเชิงนิเวศน   เกษตรยั่งยืน สังคมพัฒนา”

เปาประสงครวม
1. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
2. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
3.พัฒนาอาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน
4.คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนใหสตูลเปนเมืองแหงการทองเที่ยวที่ประทับใจ
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการเปนเมืองทองเที่ยว
3. สงเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออก
4. พัฒนาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรใหเจริญกาวหนา
5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในทุกระดับ
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน / ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตใหสูงกวาระดับขั้นพื้นฐาน
7. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในทองถิ่นใหเปนชุมชนกาวหนาและนาอยู
8. สงเสริมการกีฬาใหเปนที่นิยมของประชาชนเพื่อนําไปสูระดับชาติ
9. สงเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและคงไวซึ่งเอกลักษณของ

ทองถิ่น
10. ฟนฟูสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักในคุณคาและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและบํารุง

ไวซึ่งศาสนา
11. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
12  สงเสริม และรณรงคการเลือกตั้ง อยางตอเนื่อง และใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

1.1 พัฒนา กอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
1.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
1.3 สงเสริมการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว เชิงรุก
1.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
1.5 สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวตลอดทั้งป
1.6 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและความปลอดภัยในการทองเที่ยว
1.7 สงเสริมการมีสวนรวมดานการทองเที่ยว
1.8 เพิ่มมาตรฐานการใหบริการ รานคา โรงแรม สถานบริการ

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย
แนวทางการพัฒนา

2.1 กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ทางบก และทางน้ําใหเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด
2.2 กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษา แหลงน้ํา ระบบชลประทาน ระบบประปา ขยายเขตการบริการ 

น้ําประปา และไฟฟาสาธารณะ 
2.3 การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน
2.4 เพิ่ม / ปรับปรุงหรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

3.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสินคาการเกษตร
3.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ 
3.4 สงเสริมดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย 
3.6 พัฒนาการคาขายชายแดนใหมีประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา

4.1 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ
4.2 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มชองทางการเรียนรูใหแกประชาชน
4.3 พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
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4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
4.5 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา
4.6 สงเสริม สนับสนุนดานสาธารณสุข การปองกัน และควบคุมโรค
4.7 สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห
4.8 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน
4.9  การรักษาความสงบ เรียบรอย และความปลอดภัย ของชุมชน
4.10 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.11 การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
4.12 สงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา

5.1 สงเสริมการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
5.2 สงเสริม ทํานุบํารุง ศาสนา 
5.3 สงเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเดนของ 

ทองถิ่น
5.4 สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถิ่นใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว
5.5 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

6.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 สงเสริมการฟนฟู และบําบัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
6.4 สงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.5 สงเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อความสมานฉันทและการบริหารจัดการองคกรที่ดี
แนวทางการพัฒนา

7.1 การสงเสริม การมีสวนรวม ของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
7.2 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร
7.4 การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
7.5 การปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา

8.1  การพัฒนาการเรียนรูควบคูปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
8.2  พัฒนาระบบบริหาร และสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร
8.3  พัฒนาสภาพแวดลอม และการสรางแหลงเรียนรู
8.4  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น

4.2 นโยบายนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (วันที่  1 กันยายน 2552)
1.   นโยบายดานเศรษฐกิจ   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้

1. จัดตั้งตลาดกลางยางพาราและตลาดกลางสินคาเกษตร
2. สงเสริมการจัดตั้งโรงงานน้ํายางขน
3. สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรและพัฒนาการคาชายแดน
4. สงเสริมการจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรียจากขยะ
5. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา
6. สนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและศูนยสาธิตการเกษตรใหเปนศูนยการ

เรียนรูคูชุมชน  
7. พัฒนาตลาดนัดชายแดน 

2.   นโยบายดานสังคม   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
2. สนับสนุนบทบาทเยาวชนและสตรีใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด
3. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย

จัดใหมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและจัดหาที่อยูอาศัย
4. จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผูสูงอายุ
5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติด

3.   นโยบายดานสาธารณสุข    มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้
1. จัดรถพยาบาล  เรือพยาบาล  เพื่อใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร
2. จัดใหมีการสนับสนุนอุปกรณการแพทยและเครื่องมือการแพทยแกโรงพยาบาลจังหวัด

และโรงพยาบาลชุมชน
3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสาธารณสุขโดยสนับสนุนบทบาทอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
4. สนับสนุนการแพทยทางเลือก
5. จัดระบบการสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง
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4.   นโยบายดานการศึกษาและการกีฬา   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้
1. สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัด 
2. จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
3. จัดตั้งโรงเรียนตนแบบ 3 ภาษา  ไดแก   ภาษาไทย  อังกฤษและมาลายู
4. จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําความรูสูสัมมาชีพ
5. สงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี ไดศึกษาตอในประเทศมาเลเซีย
6. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนถายโอนใหมีมาตรฐาน
7. สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาพิเศษ
8. พัฒนาฟุตบอลสตูล ไปสูระดับชาติ โดยการจัดฟุตบอลสตูลลีก
9. ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดใหมีมาตรฐาน
10. สงเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อแกปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
11. สนับสนุนสมาคมกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัด

5.   นโยบายดานศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 
2. สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนา

เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
3. สงเสริมกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี  โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่จัด

กิจกรรม  1  อําเภอ  1  งานประเพณี
4. สงเสริมการเรียนรูของผูนําศาสนาทุกศาสนาโดยการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน
5. จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นและหอจดหมายเหตุ

6.   นโยบายดานการทองเที่ยว   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้
1. ประสานความรวมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดและ

จัดระบบการตลาดสงเสริมการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสูระดับสากล
4. จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวอยางเปน

ระบบ 
5. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
6. พัฒนาศูนยสงเสริมการทองเที่ยวของ อบจ. ใหเปนแหลงขอมูลขาวสาร เพื่อใหบริการ

นักทองเที่ยว
7. สนับสนุนใหมีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว  เชน  จัด

ใหมียามชายฝงและตํารวจทองเที่ยว  
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7.   นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้
1. สนับสนุนการจัดสรางศูนยกําจัดขยะ
2. จัดใหมีการกําจัดขยะอยางเปนระบบในพื้นที่เกาะตาง ๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว
3. สนับสนุนการฟนฟูปาบก  ปาชายเลนและการจัดการลุมน้ํา
4. สรางจิตสํานึกแกเยาวชนและประชาชนใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
5. สงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. จัดทําปะการังเทียมเพื่อเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา
7. จัดวางทุนปองกันแนวปะการังและจัดวางทุนเทียบเรือ
8. รณรงคแกไขปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริมการประหยัดพลังงาน
9. สงเสริมใหมีการควบคุมคุณภาพน้ําในคลองมําบัง  คลองทาแพ  และคลองละงู            

โดยความรวมมือของชุมชน
8.   นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้

1. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของทองถิ่นเพื่อลดความซ้ําซอนของพื้นที่  
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

2. จัดใหมีและบํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทาเทียบเรือ  ใหไดมาตรฐาน 
3. สนับสนุนการกอสรางถนนสตูล-ปะลิส
4. สนับสนุนการขุดลอกคูคลอง  และทางระบายน้ําที่ตื้นเขิน  เพื่อปองกันน้ําทวมและ     

เพิ่มความสะดวกแกเรือประมงพื้นบาน
5. สนับสนุนการสรางทาเรือทองเที่ยวแหงใหม
6. กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
7. นําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในระบบวิศวกรรมจราจร  โดยติดตั้ง CCTV ในจุดสําคัญ ๆ  

ทุกแยกของเมืองและแหลงทองเที่ยว
8. สนับสนุนเครื่องจักรกลดานการโยธาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
9. สนับสนุนใหมีสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตรของจังหวัด

9.   นโยบายดานการเมือง  และการบริหารจัดการ   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้
1. สงเสริมการเมืองภาคประชาชน  และกระบวนการประชาสังคม  
2. พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใหพรอมตอการใหบริการ
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชใหทันสมัยและเพียงพอ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางานเพื่อใหบริการประชาชน
5. พัฒนาระบบติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยใชหลักการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของ กพร.  
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6. สนับสนุนการทํางานที่เปนนวัตกรรมและสงเสริมการจัดการองคความรู (Knowledge  
Management)  ในองคกร

7. นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอยางจริงจัง
8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถติดตามการทํางานขององคกร เชน 

ปรับปรุงเว็บไซตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใหสามารถบริการอยางครบครัน 
9. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถใชประโยชนในการพัฒนาจังหวัดอยางมี

ประสิทธิภาพ



2554

(บาท)

2555

(บาท)

2556

(บาท)

1 การจัดการเรียนรูนอกสถานที่  - เพื่อใหครู  และนักเรียนไดรับ
ทักษะ  ความรู  ประสบการณ
ตรงจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น

 - ครู  และนักเรียนไดศึกษา
เรียนรูนอกสถานศึกษา     
อยางนอยปละ  1  ครั้งทุกคน

               80,000                92,000              105,000  - ครู  และนักเรียนมีความรู
และทักษะจากประสบการณ
ตรงนํามาใชกับทองถิ่นของตน

โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

2 การพัฒนาการเรียนรูโดยใช
คายวิชาการ

 - เพื่อใหครู  และนักเรียนไดรับ
ทักษะ  กระบวนการทางวิชาการ
และสงเสริมวิทยากรในทองถิ่น

 - จัดคายวิชาการตามกลุมสาระ
ภาคเรียนละ  2  คาย

               20,000                23,000                26,000  - นักเรียนไดเพิ่มทักษะ
กระบวนการทางวิชาการตรง

โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

3 พัฒนาการเรียนรูโดยใชรานคา
สหกรณเปนฐาน

 - เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การดําเนินการรานคาโรงเรียน
โดยยึดแบบในชุมชน

 - โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชรานคาสหกรณ
เปนแหลงเรียนรูและเปน
แบบอยางใหชุมชน

                 5,000                  5,700                 6,000  - นักเรียนเขาใจกระบวนการ
สหกรณ  สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

4 ปลูกฝงประชาธิปไตยในโรงเรียน  - เพื่อฝกฝนใหนักเรียนปฏิบัติ
ตามระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประชุม

 - ครู  และนักเรียนทุกคนอยู
รวมกันอยางมีความสุขโดยยึด
หลักคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  
และปญญาธรรม

                 5,000                  5,700                 6,000  - นักเรียนเขาใจกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
และสามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกตอง

โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

5 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  - เพื่อใหนักเรียนรวมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น

 - โรงเรียนมีภูมิปญญาทองถิ่น
ตามกลุมสาระเรียนรู

                 5,000                  5,700                 6,000  - นักเรียนเกิดความรัก 
ภาคภูมิใจทองถิ่น  และนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่ไดรับมาใช
ประโยชน

โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

8.1  พัฒนาการเรียนรูควบคูปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

ยุทธศาสตรที่  8  ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามป 
 ( พ.ศ. 2554 - 2556)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรที่  
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สวนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

6.1   การจัดองคกรเพื่อการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตามประกาศ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ลงวันที่  18 มิถุนายน 2553  ประกอบดวย

1.  นายวีระชัย ราโอบ ส.อบจ.สตูล กรรมการ
2.  นายนาวาวี ลิมานิ ส.อบจ.สตูล กรรมการ
3.  นายนูรุดดีน ยายาหมัน ส.อบจ.สตูล กรรมการ
4.  นายกอเดช เตบสัน ประชาคม กรรมการ
5.  นายเสรี   หนูหมาด ประชาคม กรรมการ
6.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กรรมการ
7.  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล กรรมการ
8.  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
9.  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ
10.  นายประยงค รัตนพันธ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11.  นายอารีย   ดุลยาภรณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6.2   การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม  ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใน
การบริหารจัดการองคกร การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานตางๆ ขององคกรในอนาคต

การติดตามผล
เปนกระบวนการและวิธีการในการเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ เวลา และตนทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลมาใช
ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว

การประเมินผล
เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กําหนด การควบคุมเรงรัดการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อแก ไข/ปรับปรุงการดําเนินงานให
เกิดผลผลิต ผลลัพธที่ตองการ และเปนการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางออม เพื่อเปนขอมูลประกอบใน
การดําเนินโครงการตอเนื่องหรือ โครงการทํานองเดียวกันตอไป

สําหรับหวงระยะเวลาที่จะใชในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามปองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล โดยกําหนดใหมี 2 ระยะ คือ
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6.2.1   การติดตามและประเมินผลระหวางแผนพัฒนาฯ
เปนการประเมินผลระหวางปงบประมาณเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินการของ

โครงการในชวงใดชวงหนึ่งซึ่งฝายบริหารเห็นวาเหมาะสมที่จะทําการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการ      
การประเมินผลในลักษณะเชนนี้จะชวยใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จเพียงใด      
เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หากมีความลาชามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะไดรับการแกไขดวยวิธีการใด 
เพื่อใหโครงการดังกลาวลุลวงไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

นอกจากนี้การประเมินผลระหวางการดําเนินงานยังเปนเครื่องชี้วัดวาแผนงานหรือโครงการ
มีความสมบูรณ ถูกตองใกลเคียงความจริงมากนอยเพียงใด เมื่อไดขอมูลในเรื่องนี้ผูรับผิดชอบโครงการก็อาจ
ปรับแผนหรือโครงการใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้จึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบการ
บริหารโครงการในปจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินโครงการเปนการติดตามราย
ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-
มิถุนายน)  ไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแตละป ทั้งนี้จะไดนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลมาใชในการปรับปรุงกระบวนการใหดําเนินงานสอดคลองกับผลผลิตหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาฯ รวมทั้งเพื่อจะไดตรวจสอบวายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบางที่ยังไมไดเริ่มทําภายใน
ปงบประมาณ

6.2.2 การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ

เปนการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณ เพื่อหาขอสรุป
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการวาไดผลเปนอยางไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร และ
เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวตามแผนหรือไม การประเมินในขั้นตอนนี้จะทําใหไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะนํามาเปนบทเรียน (lessons learned) 
ที่จะชวยในการตัดสินใจสําหรับโครงการใหมๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือ
ใกลเคียงกับโครงการที่ไดทําการประเมินผลนี้

ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต
ปงบประมาณ ประกอบดวย

(1) การติดตามและประเมินผลการใชจายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเปาหมาย
เปนการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปจจัยเขา (Input) หรือการใชทรัพยากรตางๆ ที่ใชในการ

ดําเนินโครงการตามแผนวาเปนไปตามที่ไดกําหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากนอยเพียงใด
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(2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
เปนการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือ

โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล รวมถึงการสรุปปญหาและอุปสรรคในกระบวนการทํางานอยางไร

(3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ
เปนการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ไดจากการดําเนินโครงการเมื่อเทียบกับ

เปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานวา
สามารถดําเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวไดตามแผนเมื่อเทียบกับเปาหมายหรือไม ซึ่ง
รวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการใหบริการที่ผลิตโดยหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ใหกับ
ประชาชนวาไดตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาหรือไม ทั้งนี้โดยใชเปาหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่
ไดกําหนดเปนเครื่องมือที่จะนําไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่ เกิดขึ้นจริงภายใต
งบประมาณที่ไดรับ

(4) การติดตามและประเมินผลลัพธของการดําเนินโครงการ
เปนการติดตามและประเมินผลลัพธ (Outcome) ของโครงการหรือ เปนการประเมินผลประ

โยชน ที่เกิดขึ้นจากโครงการวาประชาชนในจังหวัดได รับประโยชน จากสิ่งของหรือบริการที่จัดทําหรือผลิต
โดยองคการบริหารสวนจังหวัด อันเปนผลที่เกิดจากผลผลิตขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลที่ไดกําหนด
ในแตละโครงการและกิจกรรมหรือไม

ทั้งนี้ เปนการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการวาผลการ
ดําเนินงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไวหรือไม เพียงใด และหากไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค สาเหตุ ปญหา อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะไดนําบทเรียนที่ไดเรียนรูจากโครงการและกิจกรรม
ดังกลาว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต
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