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1 แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2555 – 2557 ) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

สวนที่  1 บทนํา

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทาง  
การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปยังเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย   
ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป          
ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการ
มีสวนรวมของประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548

แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา   
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป   
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู ในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของ            
หวงระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2 ประการ คือ

1.  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม

2.  กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง  ๆ  ดังตอไปนี้
1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
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4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กับงบประมาณรายจายประจําป

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินงานและประโยชนของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป

2. เพื่อใหทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
3. เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําโครงการไปปฏิบัติมาก

นอยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม
4. เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต และสามารถนํามา

ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเนนไป
ทิศทางใด

5. เพื่อใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพื่อนํามาจัดทําแนวทางการพัฒนา
ใหสอดคลองกัน

6. เพื่อใหทราบวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
7. เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการตําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป

อันเปนประโยชนตอการจัดทําแผนในปตอ ๆ ไป และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถิ่น

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็จะตอง
ถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน
กองแผนและงบประมาณ ซึ่งเปนหนวยงานการทําแผนพัฒนาเขาพบกับคณะผูบริหาร     

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค  ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะตองดํา เนินการตอไป   และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป               
พ.ศ. 2555–2557 ผานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติ โครงการ
ดังกลาวจะ เปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยาง
ชัดเจน เมื่อไดรับอนุมัติใหแจงผูที่เกี่ยวของทราบ  ไดแก  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
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ขั้นตอนที่  2   การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาความตองการของทองถิ่น  
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

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

ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป

  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

ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   ที่สอดคลองกับแนวทางการ
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พัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา             
ในชวงสามป

ขั้นตอนที่  5   การจัดทํารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  พิจารณาคัดเลือก 

โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย   
ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ

ขั้นตอนที่  6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทํารางแผนพัฒนา

สามป  โดยผานเวทีประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  เพื่อความสมบูรณของแผนพัฒนาสามป    
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.  เมื่อผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลวจะประกาศใช

แผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  และหนวยงาน ที่ เกี่ยวของ        
รวมทั้งประกาศใหประชาชนทราบ
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เคาโครงแผนพัฒนาสามป

สวนที่  1   บทนํา
  ประกอบดวยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และ

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
สวนที่  2   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

  ประกอบดวยสภาพทั่วไป  ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการเมืองการบริหาร  

สวนที่  3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
  ประกอบดวย

3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา
3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

สวนที่  4   สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
  ประกอบดวย วิสัยทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร          

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

จังหวัด
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
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ขึ้นชวยในการติดตาม และการประเมินผลไดตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปน
แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง

6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  อยูภายใตระยะเวลา  และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนิน
โครงการ  บรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม  ทั้งนี้  การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อดําเนินโครงการแลว
เสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว

6.3  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตาม  และ
ประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  
ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการ
ในภาพรวมอยางนอยปละ  1 ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภา คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
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สวนที่  2   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                       
เดิมเมืองสตูล เปนเพียงตําบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี   ในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร สตูลได

ครอบครองดินแดนที่เปนเกาะในทะเลอันดามันเกือบทั้งหมด   รัชกาลที่  3  จึงโปรดใหเปนเมืองเมื่อป  พ.ศ. 2382 
โดยใหอยูภายใตการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช   ตอมาในสมัยรัชกาลที่  5  ไดจัดการปกครองใหมเปนรูป
มณฑลขึ้น  เมื่อป พ.ศ. 2440 และใหรวมสตูลเขาไวในมณฑลไทรบุรี  เมื่อไทยตองยอมเสียดินแดนแควนไทรบุรี
ใหแกอังกฤษ ในป พ.ศ.2452 ยังเหลือสตูลอยูเพียงเมืองเดียว  จึงตองไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ต และเมื่อเสน ทางสาย
ควนเนียง-สตูลไปมาสะดวก  ทางราชการก็โอนสตูลไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชตามเดิม และเมื่อยกเลิกการ
ปกครองแบบมณฑล   ในป พ.ศ. 2475   สตูลก็ไดยกฐานะเปนจังหวัดหนึ่งในราชอาณาจักรไทยสืบตอมา
จนกระทั่งถึงปจจุบัน

ตราประจําจังหวัด     : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังกหินกลางทะเล 
        เบื้องหลังเปนพระอาทิตยอัสดง                                   

         อักษรยอของจังหวัด  : สต 
         ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกกาหลง

   ตนไมประจําจังหวัด  : หมากพลูตั๊กแตน
คําขวัญประจําจังหวัดสตูล  “สตูล  สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุทธิ์”

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน   หางจากกรุงเทพฯ 

973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  อําเภอปาบอน   จังหวัดพัทลุงและ

อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต           ติดตอกับรัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรลิส   ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก   ติดตอกับทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย

โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนเสนกั้นอาณาเขต    ระหวางจังหวัดสตูล กับ
จังหวัดอื่น ๆ   และประเทศมาเลเซีย
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ขนาดพื้นที่  
จังหวัดสตูลเปนจังหวัดอยูเขตแดนใตของประเทศไทยดานฝงทะเลอันดามัน  หางจากกรุงเทพฯ  973  

กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,754,701 ไร  (นับรวมพื้นที่ที่เปนสวน
ของน้ําทะเล)  เปนลําดับที่ 63 ของประเทศ  และลําดับที่ 12 ของภาคใต  รองลงมา คือ จังหวัดปตตานีและ
จังหวัดภูเก็ต  มีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56  กิโลเมตร            
ติดฝงทะเลอันดามันมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ ๆ คือ          

ภูเขาสันกาลาคีรี  พื้นที่คอยๆ  ลาดเอียงลงสูทะเลดานตะวันตก  และทิศใตมีที่ราบแคบๆ   ขนานไปกับชายฝง
ทะเล  ถัดจากที่ราบลงไปเปนปาชายเลน  น้ําเค็มขึ้นถึง   มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้น
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดที่มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ  และ            
ทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูล
กับจังหวัดสงขลาและทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขานอยใหญ
อยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาที่สําคัญไดแก เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง  เขาใหญ  
เขาทะนาน  เขาควนกาหลง  และเขาโตะพญาวัง

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสตูล  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากอาวไทยและลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต  จากมหาสมุทรอินเดีย  ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น  มี  2  ฤดู  ไดแก
ฤดูฝน  ชวงระหวางเดือน  พฤษภาคม  ถึงเดือนธันวาคม  ปริมาณฝนเฉลี่ย  2,386.2  มม.  และ   

ฝนตกชุกในระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ฤดูรอนมีเพียง  4  เดือน  เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน 

จังหวัดสตูล  มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  32.82  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย  24.00  องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดวัดได  36.7  องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2552 และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได  
19.8 องศาเซลเซียส  วันที่  11  มกราคม 2552 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน  1  วัน  วัดได  115.0 มิลลิเมตร  
วันที่  22  สิงหาคม  2552  

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสตูล
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จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  2,807.522  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  1,754,701 ไร (นับรวม
พื้นที่ที่เปนสวนของน้ําทะเล)  มีสภาพปาที่มีความหลากหลายทั้งปาบกและปาชายเลน โดยแบงพื้นที่ปาของจังหวัด
ไดดังนี้

พื้นที่ปาไมในจังหวัดสตูล
ในป  2547 จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปาไม  จํานวน  1,259.48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   

787,175 ไร  คิดเปนรอยละ 50.81  ของพื้นที่จังหวัด  (คิดจากเนื้อที่จังหวัด 2,478.98  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  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 หรือ    
คิดเปนรอยละ  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

ลําดับ ชื่อปาสงวนฯ เนื้อที่ (ไร)
พื้นที่สงมอบ 

ส.ป.ก.

สํารวจถือครอง ป 2541-2543
ราชการ/เอกชน/    
ที่พักสงฆ/ราษฏร

หมูบาน/ชุมชน

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 - -

7. ปาหัวกะหมิง 91,643.00 955.00 337 4,794.00 - -
8. ปาดงเชือกชาง 28,625.00 - - - - -
9. ปาควนบารายี ปาควนโรงพัก 9,687.50 1,663.00 168 2,241.00 - -
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ลําดับ ชื่อปาสงวนฯ เนื้อที่ (ไร)
พื้นที่สงมอบ 

ส.ป.ก.

สํารวจถือครอง ป 2541-2543
ราชการ/เอกชน/    
ที่พักสงฆ/ราษฏร

หมูบาน/ชุมชน

ราย ไร ราย ไร
และปาควนสังหยุด

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  เนื้อที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25  ไร  

ไดแก  *วนอุทยานธาราสวรรค  อยูในเขตพื้นที่อําเภอควนกาหลง  

4. เขตรักษาพันธุสัตวปา
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  จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุสัตวปา  จํานวน  2 แหง  ไดแก
* เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เนื้อที่ 1,266.96 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 791,847  ไร
(พื้นที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล)สําหรับทองที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 88,250 ไร 
* เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง เนื้อที่ 181.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  113,721  ไร
   (พื้นที่จังหวัดสงขลา-สตูล)  สําหรับทองที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ  49,243.00  ไร

5. เขตหามลาสัตวปา
  จังหวัดสตูลมีเขตหามลาสัตวปา  จํานวน  1 แหง  เนื้อที ่ 20.43 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  

12,770  ไร  ไดแก  เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พื้นที่เปนภูเขา เนื้อที1่2,500.00  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  ความยาว
ประมาณ 47  กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา  

- คลองมําบัง ตนน้ํามีอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน  
- คลองบาราเกต ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร  ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน 

ไหลผานอําเภอควนกาหลงเขาสูอําเภอทาแพ และไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง 
- คลองลําโลนนอย  ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร  มีตนน้ําอยูบริเวณเขาเขียว เขาไคร 

เขาโตะไหลผานเขตอําเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บานตาแหลม เปนคลองที่มีสายน้ําไหลตลอดทั้งป
- คลองทาจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร  ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศ

มาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสูทะเลบริเวณอาวทาจีน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดสตูล

       จังหวัดสตูล  มีพื้นที่ปาชายเลนซึ่งสามารถพบไดในเขตอําเภอที่ติดชายฝงทะเล ไดแก  อําเภอทุงหวา   
อําเภอละงู   อําเภอทาแพและอําเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ  217,007  ไร   คิดเปนรอยละ  12.37  ของพื้นที่จังหวัด 
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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  แรแบไรตพบบริเวณอําเภอทุงหวา  แรพลวงพบบริเวณอําเภอละงู      
แรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมซีเมนตพบบริเวณอําเภอควนกาหลง  และอําเภอละงู  และ   
แรหินทรายแปงเพื่อการกอสรางพบบริเวณอําเภอทุงหวา  เปนตน

อุตสาหกรรมเหมืองแร
ในป  2553  จังหวัดสตูลมีเหมืองแรที่ไดรับสัมปทาน  (ประทานบัตร)  จํานวน  5  แปลง  และไดรับ

อนุญาตใหเปดการทําเหมืองแร  จํานวน  4 แปลง
1.  เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  (เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง)  จํานวน  1  แปลง  ตั้งอยู

ตําบลทุงนุย  อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  เจาของกิจการ  นายลําพูน  กองศาสนะ
2.  เหมืองแรพลวง  และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  (เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง) จํานวน  1  แปลง  

ตั้งอยูตําบลน้ําผุด  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  เจาของกิจการ  หจก.กิจธรณี (1993)
3. เหมืองแรพลวง จํานวน 1 แปลง ตั้งอยูตําบลน้ําผุด อําเภอละงู เจาของกิจการ หจก.อรุณสรรพชัย

การเหมืองแร
4.  เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแปง  (เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง)  จํานวน  1  แปลง  

ตั้งอยูตําบลนาทอน  อําเภอทุงหวา  จังหวัดสตูล  เจาของกิจการ  บริษัทพุธผาศิลาละงู
มีคนงานเหมืองแรทั้งหมดจํานวน  67  คน  รายไดจากคาภาคหลวงแรปงบประมาณ  2553  จํานวน  

2.78  ลานบาท  ในปงบประมาณ  2554  (ต.ค. – ธ.ค. 53)  จํานวน  641,692.72  บาท

การแบงเขตการปกครอง
จังหวัดสตูล  แบงเขตการปกครองออกเปน 7  อําเภอ  36 ตําบล   279 หมูบาน  7   เทศบาล    

(เทศบาลเมือง  1  แหง เทศบาลตําบล  6  แหง )   และ  34   อบต. ดังนี้
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อําเภอ ตําบล หมูบาน
เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตําบล

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 34  องคการบริหารสวนตําบล

  การรักษาความสงบเรียบรอย

        จังหวัดสตูล  ไดดําเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบรอย  และสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน  ตลอดทั้งไดรณรงคในการปองกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและแหลง
อบายมุขตางๆ  โดยการรวมมือของฝายตํารวจ  ทหาร ฝายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุมความผิดและ
สัดสวนการเกิดสถิติตางๆ  ดังนี้

สถิติคดีอาญา 5 กลุม ของตํารวจภูธรจังหวัดสตูล
ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2552  เปรียบเทียบกับ  เดือนมกราคม – ธันวาคม 2553
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ประเภทความผิด
2552 2553 + เพิ่ม

- ลดรับแจง จับ รับแจง จับ

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

41
31
4
6
-
-

33
24
3
6
-
-

43
40
2
-
-
1

25
23
2
-
-
-

+ 2
+9
- 2
- 6

+ 1

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

152
31
1
-

60
48
12

129
24
1
-

50
44
10

158
40
1
-

53
46
18

113
23
1
-

37
38
14

+ 6
+ 9

เทากัน  
-

- 7
- 2
+ 6
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ประเภทความผิด
ม.ค.-ธ.ค. 2552 ม.ค.-ธ.ค. 2553

+ เพิ่ม
- ลด

จํานวนคดี
ที่เกิด

ผูตองหา
(คน)

จํานวนคดี
ที่เกิด

ผูตองหา
(คน)

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

245
198
12
-
1
6
1
5
4
2
22

145
106
7
-
1
5
1
5
3
1
21

215
191
5
-
-
-
-
-
2
-

17

130
115
1
-
-
-
-
-
2
-

12

- 30
          - 7

- 7
-

- 1
- 6
- 1
- 5
- 2
- 2
- 5

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

125
63
13
1
-
-
-
-
-

18
31

45
19
1
-
-
-
-
-
-
9
16

96
54
4
-
-
-
-
-
-

17
21

35
18
-
-
-
-
-
-
-
9
8

- 29
          - 9
          - 9

- 1
-
-
-
-
-

- 1
- 10

5. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
   5.1 อาวุธปน
         -  อาวุธปนธรรมดา
         -  อาวุธปนสงคราม
         -  วัตถุระเบิด
   5.2  การพนัน
         -  การพนันทั่วไป

1,274
205
202
3
-

122
95

1,745
245
240
5
-

387
306

1,601
239
235
4
-

159
136

2,212
269
262
7
-

508
485

+ 327
+ 34
+ 33
+ 1
-

+ 37
+ 41
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         -  สลากกินรวบ
   5.3  ยาเสพติด
   5.4 ปราบปรามการาประเวณี
   5.5  มีและเผยแพรวัตถุลามก

27
820
127

-

27
986
127

-

23
1,044
158
1

23
1,272
162
1

- 4
+ 224
+ 31
+ 1

ตารางสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53

ประเภท
ยาเสพติด

ป 2552 ป 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง

กัญชา (แหง) 275 307 กัญชา 191 กก.  
703.817 ก.

404 442 กัญชา 821 กก.
324.992 ก.

กัญชา (สด) 7 7 กัญชาสด 2 กก.
450.98 ก., 21 ตน

- - -

สารระเหย 12 15 520 ซีซี, 3 กระปอง  
1 ถุง

12 13 4 ขวด, 5 ถุง

อัลปราโซแลม 42 44 496 เม็ด 72 73 1,641.5 เม็ด
พืชกระทอม 127 252 ใบ 247 กก.

ใบ 552.79 ก.
น้ํา 74.5 ลิตร.
น้ํา 300 ซีซี

191 316 ใบ 362 กก.
ใบ 718.357 ก.
น้ํา 83.15 ลิตร

มอรฟน 2 2 - - - -
ยาบา 241 261 9,487  เม็ด 256 271 12,004 เม็ด
แอมเฟตามีน - - - - - -
อื่นๆ(ยาแกไอ) 2 2 1,518 ขวด 14 17 3,395 ขวด
เอกซตาชี - - - - -
ผิ่น - - - - - -
ยาไอซ 13 18 66.11 ก.,3 หลอด 14 17 11.92 ก.
เฮโรอิน 1 1 0.02 ก. 1 1 0.475
   ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล

  ศูนยดํารงธรรม

สรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ  “ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสตูล”
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การดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในปงบประมาณ 2553 จังหวัดสตูลไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
และไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ/แกไขปญหา รวมจํานวน 138  เรื่อง  จําแนกเปนประเภทเรื่อง
รองเรียน 5 ประเภท  ดังนี้

1.  ขอความชวยเหลือ
2.  ขอความเปนธรรม
3.  พฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐ
4.  แจงเบาะแส
5.  อื่น ๆ 
สรุปเรื่องรองเรียนในป พ.ศ.  2553  ดังนี้
1.1  เรื่องรองเรียนทั้งหมด จํานวน 138 เรื่อง  
1.2  เรื่องที่แลวเสร็จ (ยุติเรื่อง) จํานวน    93  เรื่อง
1.3  เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน    45  เรื่อง

        ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องรองเรียน ปงบประมาณ 2552 – 2553

ชองทางการรองเรียน
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553

จํานวน
เรื่อง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยุติเรื่อง
จํานวน
เรื่อง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยุติเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย 9 4 5 6 1 5
สวนราชการตาง ๆ 25 4 21 15 5 10
ตูนายก(หนาจวนผูวาราชการ
จังหวัดสตูล)

17 10 7 38 13 25

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1111 29 8 21 58 22 36
ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 69 18 51 21 4 17

รวม 149 44 105 138 45 93

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลประเภทเรื่องรองเรียน ระหวางปงบประมาณ 2552 – 2553

ชองทางการรองเรียน
จํานวนเรื่องรองเรียนสะสมถึงปจจุบัน

(1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
ทั้งหมด อยูระหวางดําเนินการ ยุติเรื่อง

1. ขอความชวยเหลือ 58 20 38
2. ขอความเปนธรรม 12 2 10
3. พฤติกรรมเจาหนาที่รัฐ 9 2 7
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4. แจงเบาะแส 18 8 10
5. เรื่องอื่น ๆ 41 13 28

รวม 138 45 93
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัด  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสตูล

รายไดประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

  รายไดประชากร  ผลิตภัณฑโดยทั่วไปจังหวัดขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา  อาชีพ
หลัก  การทําสวนยางพารา  ปาลมน้ํามัน  การทํานา  และการทําสวนไมผล  ฯลฯ  จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในป  2552  ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคน/
ป  เทากับ  90,103  บาท  เปนลําดับที่  8  ของภาคใต  และลําดับที่  27  ของประเทศ

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  (GPP)  

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสตูล  (GPP) ในป 2552 มีมูลคาเทากับ  25,984 ลานบาท ซึ่งรายได
สวนใหญอยูในภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 49.3  อยูภาคนอกเกษตร คิดเปนรอยละ 50.7 ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
รายสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัด  พบวาสาขาการเกษตร การลาสัตว และการปาไม มีสัดสวนสูงที่สุด  
รองลงมาคือสาขาการประมง คิดเปนรอยละ 30.1 และ 19.2 ตามลําดับ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสตูล  พ.ศ. 2551 – 2552
หนวย: ลานบาท

สาขาการผลิต

ณ ราคาประจําป โครงสร
าง

2552
(%)

ณ ราคาคงที่
อัตราเพิ่ม

2552
(%)

2551 2552 2551 2552

  ภาคเกษตร 12,949 12,808 49.3 5,875 6,104 2.4

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 8,459 7,820 30.1 2,802 2,798 - 0.1

การประมง 4,490 4,987 19.2 3,073 3,216 4.6

  ภาคนอกเกษตร 13,235 13,176 50.7 5,907 6,001 1.6

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 162 166 0.6 61 63 3.6

การผลิตอุตสาหกรรม 3,610 3,104 11.9 1,577 1,512 - 4.1

การไฟฟา กาซ และการประปา 341 419 1.6 288 310 7.4

การกอสราง 624 736 2.8 228 283 24.3

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 2,449 2,482 9.6 1,117 1,146 2.6

โรงแรมและภัตตาคาร 127 131 0.5 63 71 11.9

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 710 742 2.9 615 622 1.1

ตัวกลางทางการเงิน 457 454 1.7 208 206 - 0.7

การใหเชา และบริการทางธุรกิจ บริการดานอสังหาริมทรัพย 620 641 2.5 436 455 4.3
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การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ

1,123 1,055 4.1 344 310 - 9.6

การศึกษา 1,824 1,922 7.4 521 535 2.8

การบริการดานสุขภาพและงานดานสังคมสงเคราะห 610 705 2.7 190 210 10.8

การใหบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่นๆ 572 611 2.4 259 276 6.6

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 6 6 0.0 2 2 -

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 26,184 25,984
No

11,78
1

12,015 No

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอคน (บาท) 92,113 90,103 No No No No

ประชากร (1,000 คน) 284 288 No No No No

หมายเหต:ุ 1. No หมายถึง ไมนํามาคํานวณ หรือไมเกี่ยวของ
2. 0.0 หมายถึง มีสัดสวนนอยมาก
3. โครงสราง 2552 (%) และ อัตราเพิ่ม 2552 (%) คํานวณมาจากตัวเลขที่มีจุดทศนิยมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตนฉบับ)  
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ณ มกราคม 2553

การเกษตรกรรม
จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  1,754,701  ไร  พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 610,217  ไร  คิดเปน

รอยละ  34.78  ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก
1.  ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกยางพารารวม  406,130  ไร  คิดเปนรอยละ  66.56    

ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  โดยมีพื้นที่ปลูกกระจายอยูทุกอําเภอ ใหผลผลิตรวม  100,948.08  ตัน  และ
สามารถทํารายไดใหแกจังหวัดมีมูลคารวม  11,505.917  ลานบาท

2.  ปาลมน้ํามัน  มีพื้นที่ปลูก  80,710  ไร  คิดเปนรอยละ  13.23  ของพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งหมด พื้นที่ลดลงรอยละ  20.79  พื้นที่ใหผล  68,607.75  ไร  ใหผลผลิตรวม  157,706.27  ตัน  สามารถทํา
รายไดใหแกจังหวัดมูลคารวม  1,008.418  ลานบาท  

3.  ขาวนาป พื้นที่ปลูก  46,058  ไร  คิดเปนรอยละ 7.55 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด      
พื้นที่ปลูกลดลง รอยละ  37.48  ผลผลิตขาวเปลือกรวม  17,188.17  ตัน  สามารถทํารายไดใหกับจังหวัด         
มีมูลคา  123.382  ลานบาท

4. ไมผล  การทําสวนผลไมในจังหวัดสตูล จะเปนสวนรายยอยที่มีพื้นที่สวนขนาดเล็ก 1-5  ไร    
มีพื้นที่ปลูกรวม  26,097  ไร    พื้นที่ปลูกมีอยูทั่วไปทุกอําเภอ  ชนิดไมผลที่นิยมปลูกไดแก  เงาะ  ลองกอง  มังคุด  
ทุเรียน  สมโอ  เปนตน  ใหผลผลิตรวม  24,920.49  ตัน  คิดเปนมูลคา  412.725  ลานบาท

เงาะโรงเรียน พื้นที่ปลูกรวม 4,411  ไร  ใหผลผลิตรวม  3,777 ตัน คิดเปนมูลคารวม 
32.978 ลานบาท  

ลองกอง พื้นที่ปลูกรวม  7,317  ไร  ใหผลผลิตรวม  4,635  ตัน  คิดเปนมูลคารวม  93.845  
ลานบาท

มังคุด  พื้นที่ปลูกรวม  2,974  ไร  ใหผลผลิตรวม  1,153  ตัน คิดเปนมูลคารวม  17.404
ลานบาท



20 แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2555 – 2557 ) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

         สมโอ  พื้นที่ปลูกรวม  207  ไร  ใหผลผลิตรวม  266.28  ตัน คิดเปนมูลคารวม  2.864 
ลานบาท

ทุเรียน  พื้นที่ปลูกรวม  3,848  ไร  ใหผลผลิตรวม  1,868  ตัน คิดเปนมูลคารวม 34.143
ลานบาท  

มะพราว พื้นที่ปลูกรวม  5,542  ไร ใหผลผลิตรวม  6,267.21  ตัน คิดเปนมูลคารวม 
91.205 ลานบาท

ไมผลอื่น ๆ พื้นที่ปลูกรวม 1,788  ไร ใหผลผลิตรวม 2,254.06 ตัน คิดเปนมูลคารวม  
20.718  ลานบาท

5.  พืชไร  ไดแก  สับปะรด  และออยคั้นน้ํา  พื้นที่ปลูกรวม  485  ไร  ผลผลิตรวม  1,062.39  
ตัน มูลคารวม  11.540  ลานบาท

6.  พืชผัก  ไดแก  แตงโม  พริกขี้หนู  แตงกวา  มะเขือยาว  ถั่วฝกยาว  ขาวโพดหวาน  
ผักกวางตุง  ผักคะนา  และผักบุง  มีพื้นที่ปลูกรวม  5,798  ไร  ผลผลิตรวม  9,783.65  ตัน  มูลคารวม  
162.018  ลานบาท

7.  พืชอื่น ๆ  ไดแก  สะตอ  ไผ  กลวย  และปาชุมชน  เปน  มีพื้นที่ปลูกรวม  44,939  ไร

 การอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล  มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น  303  โรงงาน    มีเงินลงทุนทั้งสิ้น   2,270  ลานบาท   

แรงงานจํานวน  4,387  คน  โรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทุนไมเกิน  10  ลานบาท  (ไมนับโรงงานสีขาว)  จํานวน  
171 โรง เชน โรงงานซอมรถ,  โรงงานขุดตักดิน, โรงงานดูดทราย  โรงงานขนาดกลางที่มีเงินทุน  10  ลานบาท   
ถึง  100  ลานบาท  จํานวน  36  โรง   และโรงงานขนาดใหญที่มีเงินทุนตั้งแต 100  ลานบาท จํานวน 4 โรง 
ไดแก โรงงานแปรรูปอาหารทะเลกระปอง   โรงงานผลิตยางแทงทีทีอาร  และหีบน้ํามันปาลม   เปนตน

จํานวนโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  มีจํานวน 7 โรง คือ

บริษัท โรงงาน

1. บริษัท ยูเนี่ยน  วูดเทค จํากัด 
2. บริษัทกวางเขิ่นรับเบอร (สตูล)  จํากัด
3. บริษัทหองเย็นสินภักดี จํากัด
4. บริษัทลาภทวีปาลม  จํากัด

ผลิตไมยางพารา
ผลิตยางแทง  ที ที อาร
ทําหองเย็นเก็บสัตวน้ํา
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
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5. บริษัทสหรุงทรัพยน้ํามันปาลม  จํากัด
6. บริษัทปาลมไทยพัฒนา  จํากัด
7. บริษัทผลิตภัณฑปลากระปองสยาม จํากัด

ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตอาหารทะเลกระปอง

 การเงินการคลัง
1)  การเงิน  

จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินตาง ๆ ซึ่งเปนธนาคารพาณิชย จํานวน  12  ธนาคาร ไดแก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

2)  การคลัง  
      การเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ภาพรวมเบิกจาย  

3,495.080  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  95.526  ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจํานวน  3,658.790  ลานบาท  
และงบลงทุนไดรับการจัดสรร  1,162.390  ลานบาท  เบิกจาย  1,044.990  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.990

 ภาษีอากร
จังหวัดสตูล  ไดจัดเก็บภาษีอากรตามประเภทตาง  ๆ ไดแก ภาษีบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  มูลคาเพิ่ม  

ธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป  และอากรแสตมปอื่นๆ  ในปงบประมาณ  2553  จํานวน  251.824  ลานบาท  

รายการ ประมาณการจัดเก็บ ภาษีที่จัดเก็บไดจริง

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 62.098 74.889

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 29.609 44.755

ภาษีมูลคาเพิ่ม 61.713 110.071

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.923 5.929

ภาษีอากรแสตมป 12.298 15.602

รายไดอื่น ๆ 0.575 0.577

รวม 171.216 251.824

ภาษีทองถิ่น 4.890

  สถานประกอบการและลูกจาง
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จังหวัดสตูล  มีจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น  1,021  แหง   ลูกจางจํานวน  8,995  คน  
จํานวนสถานประกอบการป 2549 – 2553

ป  พ.ศ จํานวนสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง

2549 703 6,929

2550 886 8,297

2551 1,068 8,941

2552 1,099 9,101

2553 1,021 8,995
             

สถานประกอบการป  2553  แยกตามอําเภอ  

อําเภอ
จํานวนสถานประกอบการ

(แหง)
จํานวนลูกจาง

(คน)

เมืองสตูล 548 4,354

ละงู 233 1,610

ทาแพ   59 572

ควนกาหลง   77 1,319

ควนโดน 42 397

ทุงหวา   40 265

มะนัง   22 78

รวม 1,021 8,995
              ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสตูล

 การจัดหางานในจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล  มีผูที่อยูในวัยทํางานอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 220,767 คน (อยูในกําลังแรงงาน 

169,305 คน ไมอยูในกําลังแรงงาน 51,642 คน) ผูอยูในกําลังแรงงาน มีงานทํา 166,846 คน ผูวางงาน 2,459
คน คิดเปนรอยละ 0.83 ของประชากรในจังหวัดสตูล และรอยละ 1.45 ของกําลังแรงงาน 

จํานวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ป 2549 – 2553

ป  พ.ศ. จํานวน
ผูสมัครงาน

ตําแหนง
งานวาง

การบรรจุ
งาน

รอยละของการบรรจุ
งาน

2549 3,017 1,566 1,517 50.28

2550 1,736 1,013 978 56.33
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2551 1,626 1,484 805 49.51

2552 1,520 1,156 864 56.84

2553 2,262 1,806 1,623 71.75
        
                ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

 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  
และละงู  มีเกษตรกรจํานวน  1,188  ราย  จํานวน  7,978  กระชัง  พื้นที่  44.88  ไร  ผลผลิต  916.67 ตัน  
มูลคา  118.79  ลานบาท

1.4  การเพาะและอนุบาลปลาน้ํากรอย  ซึ่งเปนการอนุบาลปลากะพงขาวเพื่อการสงออกไปประเทศ
เพื่อนบานและเลี้ยงในจังหวัดภาคใตตอนลาง  มีจํานวนเกษตรกร  171  ราย  มีผลผลิต  3  ลานตัว  มูลคา      
33  ลานบาทเศษ  

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

1.6 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  มีเกษตรกรทั้งหมด  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  คิดเปน มูลคา  
76  ลานบาทเศษ  

 การพาณิชยและการบริการ
การพาณิชย
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       จังหวัดสตูล มีสถานประกอบการคาและบริการ ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลมีจํานวน
ทั้งสิ้น 444 ราย แบงเปนบริษัทจํากัด จํานวน 149 ราย หางหุนสวนจํากัด 293 ราย และหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล 2 ราย

ธุรกิจที่มีการจัดตั้งมากที่สุด คือ กิจการรับเหมากอสรางงานโยธา บริการสถานที่พักโรงแรม/ รีสอรท 
ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจขนสงสินคาและผูโดยสาร ธุรกิจจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณ ธุรกิจจําหนายเสื้อผา
เครื่องนุงหม ธุรกิจจําหนายตั๋วยานพาหนะ และธุรกิจบริการทั่วไป
การคาชายแดน

           จังหวัดสตูล ทําการคาขายกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
      สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก สินคาประมงและปศุสัตว (ปลากะตัก), วัสดุกอสราง (อิฐดินเผา, 

กระเบื้องมุงหลังคา, กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน, อางลางชาม อางลางหนาฯ), พลาสติกและผลิตภัณฑ          
(เชือกทําดวยเม็ดพลาสติก,จุกนม, ตาขายแบบผูกปมทําดวยเชือกชนิดทไวน) เครื่องมือประมง (อวนจับปลา),        
สินคากสิกรรม (ขาวจาวขาว 10% ขาวเหนียว 10%)

สินคานําเขาที่สําคัญ  ไดแก  เครื่องจักรที่ใชไฟฟาและสวนประกอบ  ถังแยกไขและอุปกรณครบ
ชุด (สวนประกอบเครื่องบีบน้ํามันปาลม), สินคากสิกรรม (หอมหัวใหญ), สิ่งทอ (ผาโสรงปาเตะ,เสื้อผา),        
สินคาประมงและปศุสัตว (กะป, กุงฝอยหมักเกลือ,แมงดาทะเล, หอยแครง, หอยลาย), เครื่องใชในครัวเรือน 
(เครื่องทําน้ํารอน) , ยานพาหนะ อุปกรณ และสวนประกอบ (เครื่องยนตและสวนประกอบเครื่องยนตเกา), 
พลาสติก (แผนพลาสติกพิมพลาย)

 มูลคาการคาชายแดน
จังหวัดสตูล  มีมูลคาการคาชายแดนผานดานศุลกากรสตูล และดานศุลกากรวังประจันจํานวน  

278.12 ลานบาท  แยกเปน
- มูลคาสินคาสงออก จํานวน 135,730,385.28  บาท

-    มูลคาการนําเขา จํานวน 142,393,567.42  บาท

มูลคาสินคาสงออกและนําเขา ป 2547-2553

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 183,372,318.32 219,656,721.04 403,029,039.36 20.63
2553 135,730,385.28 142,393,567.42   278,123,952.70 -30.99
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ขอมูลสินคาสงออก-นําเขาชายแดน
และผานชายแดนจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2553

ลําดับที่ รายการสินคาสงออก รวม

1 ปลาแหง ใสเกลือหรือแชน้ําปลา รมควัน 52,277,924.09
2 อิฐดินเผา 25,111,333.56
3 เชือกทําดวยเม็ดพลาสติก 14,360,416.51
4 อวนจับปลาทําดวย HDPE 10,915,315.84
5 กระเบื้องมุงหลังคา 10,219,443.00
6 ผลิตภัณฑยางมะตอย 7,195,341.12

7 กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน 4,903,000.00
8 ตาขายแบบผูกปมทําดวยเชือกชนิดทไวน 4,520,592.89
9 อางลางชาม อางลางหนาฯ 3,665,930.00
10 ขาวจาวขาว 10%, ขาวเหนียว 10% 1,854,432.00

ลําดับที่ รายการสินคานําเขา รวม
1 ถังแยกไขและอุปกรณครบชุด 51,738,654.10
2 หอมหัวใหญ 24,122,062.07
3 กะป 22,373,671.02
4 ผาโสรงปาเตะ,เสื้อผา 23,387,423.67
5 แผนพลาสติกพิมพลาย 9,960,884.06
6 เครื่องยนตและสวนประกอบเครื่องยนตเกา 6,523,867.06
7 เครื่องทําน้ํารอน 4,342,143.22
8 รถบังคับวิทยุ 3,332,315.92
9 เรือโดยสารทําดวยไฟเบอรกลาส 3,048,240.00
10 หองโดยสาร 2,410,758.00

ขอมูล ณ ธันวาคม 2553

การทองเที่ยว   
จังหวัดสตูล  มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย  และตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวจังหวัดสตูล  ในป  2551  รวม

ทั้งสิ้น  760,395  คน  และสามารถทํารายไดใหกับจังหวัด  ประมาณ  1,739.68  ลานบาท
สถิติจํานวนผูเยี่ยมเยือนในป 2546 – 2552

ป นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ รวมนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้น / ลดลง
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รอยละ
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
2552 656,210 -36.47

รายไดจากการทองเที่ยวในป 2546 – 2552

ป รายไดจากการทองเที่ยว เพิ่มขึ้น / ลดลงรอยละ
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 +8.39
2552 1,710.20 -12.26

 แหลงทองเที่ยว
จังหวัดสตูล  มีศักยภาพในดานการพัฒนาดานการทองเที่ยวมาก  เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ  

ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  ไดแก
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสนกูเด็น) เดิมเปนจวนของอํามาตยตรี       

พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น  บินตํามะหงง) เจาเมืองสตูล ตอมากรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2532 และไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสนเพื่อจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จมาเปนองคประธาน   ในพิธีเปด 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

- มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รูจักกันอีกชื่อหนึ่งวา มัสยิดมําบัง สรางขึ้นตั้งแตสมัย         
พระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตนกูมูฮําหมัดอาเก็ม) เปนเจาเมืองสตูล  ชื่อมําบังตั้งตาม  ชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้น  ตอมา
ในป พ .ศ .2517 ไดรื้อทิ้งและดําเนินการกอสรางใหมบนเนื้อที่ เดิมเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จฯ  มาทรงเปด เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2522

- อุทยานแหงชาติตะรุเตา  เมื่อป พ.ศ. 2508 กรมราชทัณฑ ไดบุกเบิกบริเวณอาวตะโละ       
อุดังและอาวตะโละวาว  เกาะตะรุเตา  ใหเปนทัณฑสถาน และเปนนิคมฝกอาชีพของนักโทษการเมือง ซึ่งเมื่อ
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ปลายป   2482 รัฐบาลไดสงนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฎนายสิบ (พ.ศ. 2478)  
มาคุมขังยังเกาะตะรุเตา ตอมากรมปาไมไดถอนการเปนสภาพการเปนเขตหวงหามเพื่อการราชทัณฑบนเกาะออก 
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 เพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะนี้เปนที่วางไขของเตาทะเล
นั่นเอง นอกจากหาดทรายที่สวยงามแลวยังมี ซุมประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสรางสรรคใหโดดเดนตรึงใจ
แกผูพบเห็นทุกคน

-  เกาะอาดัง   ชายหาดบริเวณแหลมสนของเกาะอาดัง   เหมาะสมแกการพักแรม เพลิดเพลิน
กับความงามทัศนียภาพของทองฟาจรดน้ํา แซมดวยเกาะแกงตางๆ ทางเดินเทาที่นําทางไปสูน้ําตกอันเปนแหลงน้ํา
จืดที่ทั้งเจาหนาที่และชาวเลไดใช ดํารงชีพบนเกาะมาเปนเวลานานแสนนาน

-  เกาะหลีเปะ ทางใตของเกาะอาดังไปประมาณ 1 กิโลเมตร  เปนที่ตั้งของเกาะหลีเปะ  ซึ่งมี
ชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยูตั้งแตปลายสมัย  รัชกาลที่ 5 ยามน้ําลงลานกวางของปะการังหลากสีใตผิวน้ํา             
ที่ใสคลายกระจกทางดานหนาเกาะจะพนน้ํามารับแสงอาทิตยเต็มๆ

-  เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไมไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเดน สะดุดตา
ผูผานมาดวยหาดหิน  กอนกลมรีขนาดใหญตางๆ  กันวางเรียงรายใหชมลานตาดูลื่นเปนเงาวาววับเกลี้ยงเกลา 
เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพื้นเขมสลับริ้วลายเสนสีออนของหินงามจับตา

-  เกาะบุโหลน หมูเกาะบุโหลนอยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ตั้งอยู
หางจากทาเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร เปนสถานที่นาสนใจของนักทองเที่ยวอีก
แหงหนึ่งเพราะธรรมชาติที่โดดเดนไมแพหมูเกาะอื่นๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเลหรือบุโหลนใหญ   มีทิวสนขึ้น    
ริมหาดทรายขาวเปนแนวยาวเสมือนเปนแนวกําแพงปองกันภัยทางดานเหนือและดานใต สามารถกําบังลมไดดี
และยังมีชาวประมงเรือเล็กมาอาศัยจอดเรือหาปลามิไดขาด  การเดินทางสะดวกมีบังกะโลของเอกชน ไวสําหรับ
เปนที่พักอาศัยของนักทองเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีไวบริการพรอมบนเกาะนี้

-  อุทยานแหงชาติทะเลบัน มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 
ตั้งแตพื้นที่ปาดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในทะเลจึงมีพื้นที่รับผิดชอบสวนหนึ่ง
อยูในทะเลสุดชายแดนไทย ดานทิศใตจรดรัฐเปอรลิส   มีปาไมมีคา  และสัตวปานานาชนิด มีถ้ําและน้ําตกสวยงาม
หลายแหง สภาพปาที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการศึกษาและทองเที่ยวแกผูที่สนใจเกี่ยวกับปาตางๆ เปนแหลงตนน้ํา
ลําธารของแมน้ําและลําคลองตางๆ ในจังหวัดสตูล มีบานพักมาตรฐานรับรองนักทองเที่ยวไดประมาณ 150 คน 
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ

-  อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะเภตรา เปนอุทยานแหงชาติสุดทายของจังหวัดสตูล        
ที่ทําการตั้งอยูบริเวณอาวนุน  ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู มีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝงอําเภอละงู ถึงเขต   
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จังหวัดตรัง  ครอบคลุมเกาะตาง ๆ  ตามแนวชายฝงตั้งแต เกาะลิดี เกาะเขาใหญ เกาะบุโหลนและเกาะเภตราของ
จังหวัดตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ไดแก เกาะลิดีและเกาะเภตรา    
มีที่พักรับรองนักทองเที่ยวของเอกชน 20 หลัง ที่เกาะบุโหลน

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

-  หาดปากบารา เปนชายฝงริมทะเลอยูในตําบลปากน้ํา อําเภอละงู หางจากที่วาการอําเภอละงู 
10 กิโลเมตร   มีทาเทียบเรือที่สําคัญทางการประมงและเปนจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา  มีทิวสนให      
ความรมรื่นตลอดแนวหาดยาวเหยียดซึ่งขนานไปกับถนนสายละงู-ปากบารา

-  น้ําตกวังสายทอง ตั้งอยูที่ตําบลน้ําผุด   อําเภอละงู   สามารถเดินทางโดยรถยนตได 2 ทาง 
คือ   ทางอําเภอละงู ตรงขามทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบานโกตา ตําบลกําแพง จากจุดนี้ถึงน้ําตก
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอําเภอทุงหวา ตรงสามแยกสะพานวา ตําบลปาแกบอหิน 
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร  ความงามของน้ําตกวังสายทอง  อยูที่แองน้ําแตละชั้นซึ่งมีลักษณะคลายดอกบัว
บานลดหลั่นกันลงมาตั้งแตชั้นบนสุดถึงต่ําสุด 

-  น้ําตกธาราสวรรค เปนน้ําตกที่สวยงามอีกแหงหนึ่งมีถึง 5 ชั้น ตั้งอยูที่ตําบลควนกาหลง     
อยูหางจากที่วาการอําเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใชเสนทางจากสามแยกนิคมฯ  ผานที่วา
การอําเภอควนกาหลงแยกเขาทางซอย 10

-  น้ําตกปาหนัน มีตนน้ํามาจากภูเขาหัวกาหมิง ตั้งอยูที่ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง           
มีระยะทางจากตัวเมืองสตูล ประมาณ 39 กิโลเมตร เปนน้ําตกที่ยังไมไดรับการตกแตงดวยวิทยาการสมัยใหม    
แตมีการสรางเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟาขนาดยอมอยูบริเวณน้ําตก ซึ่งสงผลใหมีทัศนียภาพบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปบาง อยางไรก็ตามธรรมชาติแทๆ ของปาและภูเขายังคงอยูอยางครบถวน สายน้ําจากน้ําตกปาหนันยังไหลอยาง
สม่ําเสมอ 

-  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  อําเภอมะนัง  เปนถ้ําขนาดใหญ กวาง        
70 - 80 เมตร  ยาวประมาณ  600 เมตร  บางชวงสูง 100 - 200 เมตร  มีหินงอกหินยอยสวยงามมากมีคลอง
ใหญทะลุภูเขาเหมาะแกการลองเรือเที่ยวถ้ํา ชาวบานเปลี่ยนชื่อใหมวา “ถ้ําสัตคูหา” มี 7 ชั้น

-  ถ้ําภูผาเพชร เปนถ้ําขนาดใหญ  มีหินงอกหินยอยสวยงามมาก  ภายในถ้ํามีลักษณะเปน     
หองโถงแบบโรมันหลายหอง บริเวณกลางถ้ําเปนลานกวาง มีเวทีลักษณะคลายลานแสดงคอนเสิรต มองขึ้นไปบน
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เพดานถ้ํา จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินยอยงามระยิบระยับ เหมือนประดับดวยเพชร อยูทองที่ อําเภอ
มะนัง

-  ถ้ําลอดปูยู ตั้งอยูบริเวณตอนใตของเขายะเกง ในเขตอําเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม เชน 
เพดานถ้ํา ประกอบดวยหินงอกหินยอย ที่งดงาม ระหวางสองฝงคลองปูยูนั้นประกอบไปดวย พันธุปาชายเลนที่ยัง
อุดมสมบูรณ  การเดินทางไปยังถ้ําลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือที่ทาเรือตํามะลัง การเดินทางไป
กลับใชเวลา ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

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

งานเทศกาลและงานประเพณีประจําปของจังหวัดสตูล

เดือน งานเทศกาลและประเพณี เจาภาพหลัก
29 ตุลาคม 2553 งานเปดฟาอันดามัน  สวรรคสตูล องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
30 ตุลาคม -       
1 พฤศจิกายน  2553

งานรักษเล  ปา ฟา สตูล องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

10 – 12  ธันวาคม  2553 งานแขงขันตกปลาบารา ฟชชิ่งคัพ องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา
31 ธันวาคม 2553 งาน COUNT DOWN ตอนรับปใหม 2011 เทศบาลเมืองสตูล
26 – 30 มกราคม  2554 งานมรกตอันดามัน มหัศจรรยอาหารอรอยของดีที่ละงู เทศบาลตําบลกําแพง
30 มกราคม 2554 งานแขงขันอันดามัน วิ่งมินิฮาลฟ มาราธอน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
13 – 14 กุมภาพันธ 2554 งานวิวาหเกาะไข อําเภอเมืองสตูล
19 – 20 กุมภาพันธ 2554 งานแขงขันไตรกีฬา  ภูผาเพชรสูวังสายทอง  สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
25 – 27 กุมภาพันธ  2554 งานแขงวาวนานาชาติ  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
มีนาคม  2554 งานประจําป และงานกาชาดจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล

สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
9 – 13 มีนาคม 2554 งานแขงขันจักรยานชิงถวยพระราชทานคิงคัพ 2011 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สตูล
26 – 27 มีนาคม 2554 งานแขงขันวิ่งผลัดอาวไทยสูอันดามัน สงขลา – สตูล สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล/

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
30 มีนาคม 2554 งานประกวดภาพถายแหลงทองเที่ยวจังหวัดสตูล สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
13 – 15 เมษายน  2554 งานประเพณีสงกรานตและมนัสการหลวงพอแก เทศบาลตําบลฉลุง
23 – 25 เมษายน  2554 งานแขงขันตกปลานานาชาติ ลังกาวี – อาดัง สตูล   

ฟชชิ่งคัพ
สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
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ประชากร
จังหวัดสตูล  มีประชากร   ณ   วันที่  30 กันยายน   2553   รวมทั้งสิ้น 296,002 คน            

ชาย 147,729 คน  หญิง  148,273  คน    อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ  อําเภอเมืองสตูล  อําเภอที่มี
ประชากรหนาแนนมากที่สุด คือ  อําเภอละงู  208.09 คน/ตร.กม.  รองลงมาไดแก อําเภอทาแพ 136.11  คน/
ตร.กม.  อําเภอเมืองสตูล  121.98  คน/ตร.กม. และ นอกจากนี้   ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเปน
รายอําเภอได  ดังนี้  

จํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากร  ป 2552 ณ วันที่ 30 กันยายน  2553

อําเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน
หลังคาเรือน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ความหนาแนน
ประชากร/ตร.กม.

เมืองสตูล 881.01 31,956 53,303 54,116 107,469 121.98

ละงู 324.00 18,632 33,922 33,583 67,422 208.09

ควนกาหลง 369.00 9,468 16,019 15,708 31,727 85.98

ทาแพ 197.25 7,001 13,399 13,450 26,849 136.11

ควนโดน 199.03 6,118 11,996 12,069 24,065 120.91

ทุงหวา 672.68 6,294 11,152 11.132 22,284 33.12

มะนัง 227.29 4,813 8,360 7,826 16,186 71.21

รวมทั้งจังหวัด 2,870.26 84,291 147,729 148,273 296,002 103.12

          ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตลู

เดือน งานเทศกาลและประเพณี เจาภาพหลัก
7 – 8 พฤษภาคม 2554 งานวิ่งยอนรอยประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา ครั้งที่ 9 สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

/อุทยานแหงชาติตะรุเตา
พฤษภาคม - ตุลาคม  2554 งานประเพณีลอยเรือเกาะหลีเปะ  อําเภอเมืองสตูลสวนหนา (เกาะหลีเปะ)
25 – 26 มิถุนายน 2554 งานแขงขันจักรยานเสือภูเขา องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
มิถุนายน  2554 งานเทศกาลอาหารอรอย ของดีเมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล
กันยายน – ตุลาคม  2554 งานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล
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แยกจํานวนประชากรในเขตเทศบาล

เทศบาล
พื้นที่

(ตร.กม.)
จํานวน     

หลังคาเรือน
ประชากร

ชาย หญิง รวม

เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตําบลคลองขุด
เทศบาลตําบลทุงหวา
เทศบาลตําบลกําแพง
เทศบาลตําบลควนโดน
เทศบาลตําบลฉลุง
เทศบาลตําบลเจะบิลัง

6.80
43..93
2.94
2.60
6.00
1.25
2.70

8,674
6,807
1,068
2,199
1,580
869
876

11,064
9,396
1,575
2,404
2,555
1,162
1,972

11,679
8,707
1,635
2,589
1,541
1,223
1,955

22,743
17,380
3,210
4,993
5,096
2,385
3,927

รวม 66.22 22,163 30,128 30,466 60,594
      ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง  ( ขอมูล  ณ  วันที่   30  กันยายน   2553)
              ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล

 การศึกษา

จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 221 แหง  

 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

   1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จํานวน 162 แหง ครู/อาจารย 1,714  คน     
พนักงานราชการ  182  คน  วิทยากรสอนศาสนา  27  คน  นักเรียน/นักศึกษา  31,089 คน

   2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จํานวน 12 แหง ครู/อาจารย  507  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  10,335  คน

 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จํานวน  36  แหง  ครู/อาจารย  747  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  16,426  คน



32 แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2555 – 2557 ) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

 สังกัดเทศบาลเมืองสตูล  จํานวน  4  แหง  ครู/อาจารย  109  คน  ครูอัตราจาง  25  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  2,222  คน

 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  จํานวน  3  แหง  ครู/อาจารย  122  คน  
พนักงานของรัฐ  11  ครูอัตราจาง  38  คน  นักเรียน/นักศึกษา  2,398  คน

 โรงเรียนราชตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 2 แหง ครู/อาจารย 19 คน  ครูอัตราจาง  2  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  185  คน

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42  จังหวัดสตูล  ครู/อาจารย  10  คน  ครูอัตราจาง  34  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  560  คน

 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล  ครูอัตราจาง  3  คน  นักเรียน/นักศึกษา  30  คน

-  การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน .จ.สต.)    
เปนสถานที่ศึกษาในราชการสวนกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนวยงานที่จะตองดูแลและเปนหนวยปฏิบัติการ
อยูในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ไดแก  ศูนยบริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  7  อําเภอ

ศาสนา  
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  7410 นับถือศาสนาพุทธรอยละ  25.81  และ

นับถือศาสนาคริสตและศาสนาอื่น ๆ รอยละ  0.09              
 มีศาสนสถานจํานวนทั้งสิ้น 261 แหง  ประกอบดวย
       มัสยิดจํานวน 221 แหง แยกเปนอําเภอ  ดังนี้

-  อําเภอเมืองสตูล จํานวน 64 แหง
-  อําเภอละงู จํานวน 61 แหง
-  อําเภอทาแพ จํานวน  27 แหง
-  อําเภอควนโดน จํานวน  23 แหง
-  อําเภอควนกาหลง จํานวน 23 แหง
-  อําเภอทุงหวา จํานวน  18 แหง
-  อําเภอมะนัง จํานวน 5  แหง

 วัด   จํานวน 36  แหง   แยกเปนรายอําเภอดังนี้ (ที่มา : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล)
-  อําเภอเมืองสตูล จํานวน            11 แหง
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-  อําเภอละงู จํานวน  6   แหง
-  อําเภอทาแพ จํานวน  2 แหง
-  อําเภอควนโดน จํานวน  1 แหง
-  อําเภอควนกาหลง จํานวน  8 แหง
- อําเภอทุงหวา จํานวน  3 แหง
-  อําเภอมะนัง จํานวน  5 แหง

 โบสถคริสต  จํานวน  3  แหง
 ศาลเจา จํานวน  3  แหง

นอกจากนี้ยังมีศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   จํานวน  1  ศูนย   และศูนยอบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจํามัสยิด  (ศูนยตาดีกา)  จํานวน 195  ศูนย ( ขอมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 )

 การสาธารณสุข  
จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลของรัฐรวม  6  แหง เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด  186  เตียง  1  แหง  

ขนาด  60  เตียง  1  แหง  ขนาด  30  เตียง  4  แหง  มีแพทย  55  คน  อัตรา : ประชากร  5,290  คน        
ทันตแททย  27  อัตรา : ประชากร  10,776คน  และมีพยาบาล  489 คน  อัตรา : ประชากร  595  คน  โดยมี
สถานบริการที่ใหบริการในคลินิกทันตกรรม 9  แหง  รานขายยา  48 แหง  เปนตน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามขอมูล จปฐ.  ป  2553

ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2553  ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตชนบท  
จังหวัดสตูล จํานวน 42,110 ครัวเรือน 174,828 คน โดยแยกเปนเพศชาย  88,030  คน  เพศหญิง  86,798  คน 
270  หมูบาน  35  ตําบล 7  อําเภอ  ซึ่งจัดเก็บระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 พบวาคุณภาพชีวิตของคน
ไทยในชนบทตามเครื่องชี้วัด จปฐ.  จํานวน  6  หมวด  42  ตัวชี้วัด  สรุปไดดังนี้

1.ในภาพรวมทั้งจังหวัด  ประชาชนบรรลุเปาหมายความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  
จํานวน  23  ตัวชี้วัด  และไมบรรลุเปาหมายความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  จํานวน  19  ตัวชี้วัด  ดังนี้

ตัวชี้วัดที่บรรลุปาหมาย  จปฐ.  จํานวน  23  ตัวชี้วัด  ดังนี้

ตัวชี้วัดที่  1  หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด
                     (รอยละ  100)  ผานเกณฑ  1,464  คน
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ตัวชี้วัดที่  2  แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด
                     (รอยละ  100)  ผานเกณฑ  1,657  คน
ตัวชี้วัดที่  4  เด็กอายุต่ํากวา  1 ป ไดรับวัคซีนครบ
                    (รอยละ  100)  ผานเกณฑ  2,355  คน
ตัวชี้วัดที่  5  เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย  4  เดือนแรก
                    (รอยละ  99.1  ผานเกณฑ  1,783  คน
ตัวชี้วัดที่  6  เด็กอายุ 1 – 5  ป  เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน

      (รอยละ  100)  ผานเกณฑ  13,617   คน
ตัวชี้วัดที่  9  ครัวเรือนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย

       (รอยละ  97.4)  ผานเกณฑ  41,722  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  11  คนอายุ  35  ปขึ้นไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

         (รอยละ  96.2)  ผานเกณฑ  70,882  คน
ตัวชี้วัดที่  12  คนอายุ 6  ปขึ้นไป ออกกําลังกายสัปดาหละ  3  วัน

         (รอยละ  99.5)  ผานเกณฑ  160,335  คน
ตัวชี้วัดที่  13 ทุกคนในครัวเรือนไดรับสิทธิอยางทั่วถึง

         (รอยละ  99.8)  ผานเกณฑ  168,787  คน
ตัวชี้วัดที่  15 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป

         (รอยละ  98.5)  ผานเกณฑ  41,471  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  16  ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป

         (รอยละ  97.8)  ผานเกณฑ  41,176  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  17  ครัวเรือนจัดบานเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ

         (รอยละ  98.8)  ผานเกณฑ  41,591  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  22 เด็กอายุต่ํากวา  3 ปไดรับการกระตุนการเรียนรู

         (รอยละ  99.8)  ผานเกณฑ  5,534  คน
ตัวชี้วัดที่  23  เด็กอายุ 3 – 5 ป รับบริการเตรียมความพรอม

         (รอยละ  99.7)  ผานเกณฑ  8,347  คน
ตัวชี้วัดที่  25  เด็กจบภาคบังคับ  9  ป  ไดเรียนตอมัธยมปลาย

         (รอยละ  98.0)  ผานเกณฑ  2,748  คน
ตัวชี้วัดที่  26  เด็กจบภาคบังคับ  9  ป  ไดฝกอบรมดานอาชีพ

         (รอยละ  89.3)  ผานเกณฑ  50  คน  
ตัวชี้วัดที่  29  คนอายุ 16 – 60  ป  มีอาชีพและมีรายได

         (รอยละ  95.5)  ผานเกณฑ  98,493  คน
ตัวชี้วัดที่  30  รายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา  23,000  บาทตอคนตอป
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         (รอยละ  99.9)  ผานเกณฑ  42,073  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  31  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

         (รอยละ  89.2)  ผานเกณฑ  37,557  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  34  คนในครัวเรือนไดปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม

         (รอยละ  99.ๆ)  ผานเกณฑ  41,670  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  39  ครัวเรือนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

         (รอยละ  95.4)  ผานเกณฑ 40,155  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  40  ครัวเรือนรวมในการทํากิจกรรมของชุมชน

         (รอยละ  95.1)  ผานเกณฑ  40,032  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  42  คนที่มีสิทธิไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง

         (รอยละ  99.4)  ผานเกณฑ  121,763  คน

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุปาหมาย  จปฐ.  จํานวน  19 ตัวชี้วัด  ดังนี้
ตัวชี้วัดที่  3  เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา  2,500  กรัม
                 (รอยละ  99.9)  จํานวนที่ตองแกไข  2  คน  
ตัวชี้วัดที่  7  เด็กอายุ  6 – 15  ป  เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน

      (รอยละ  100)  จํานวนที่ตองแกไข  1  คน  
ตัวชี้วัดที่  8  เด็ก  6 – 12  ป  รับฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ

      (รอยละ  100)  จํานวนที่ตองแกไข  5  คน  
ตัวชี้วัดที่  10  ครัวเรือนมีความรูการใชยาถูกตองเหมาะสม

        (รอยละ  98.7)  จํานวนที่ตองแกไข  550  ครัวเรือน  
ตัวชี้วัดที่  14  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย

        (รอยละ  99.5)  จํานวนที่ตองแกไข  198 ครัวเรือน 
ตัวชี้วัดที่  18  ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ

         (รอยละ  98.6)  จํานวนที่ตองแกไข  591  ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่  19 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี

         (รอยละ  99.5)  จํานวนที่ตองแกไข  210  ครัวเรือน  
ตัวชี้วัดที่  20  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

        (รอยละ  98.2)  จํานวนที่ตองแกไข  764  ครัวเรือน 
ตัวชี้วัดที่  21  ครัวเรือนมีความอบอุน

         (รอยละ  99.9)  จํานวนที่ตองแกไข 62  ครัวเรือน
  

ตัวชี้วัดที่  24  เด็กอายุ 6 – 15ป  รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ป
         (รอยละ  99.7)  จํานวนที่ตองแกไข   85  คน 
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ตัวชี้วัดที่  27 คนอายุ  15 – 60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยได
         (รอยละ  99.9)  จํานวนที่ตองแกไข  110  คน

ตัวชี้วัดที่  28 คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชน
         (รอยละ  99.8)  จํานวนที่ตองแกไข  509  ครัวเรือน  

ตัวชี้วัดที่ 32  คนในครัวเรือนไมติดสุรา
         (รอยละ  99.5)  จํานวนที่ตองแกไข  792  คน  

ตัวชี้วัดที่  33  คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
         (รอยละ  87.3)  จํานวนที่ตองแกไข  22,217  คน

ตัวชี้วัดที่  35 คนตั้งแต  6  ปขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมศาสนา
         (รอยละ  97.7)  จํานวนที่ตองแกไข  953  คน

ตัวชี้วัดที่  36  คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส
         (รอยละ  99.9)  จํานวนที่ตองแกไข  9  คน

ตัวชี้วัดที่  37  คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใส
         (รอยละ  99.9)  จํานวนที่ตองแกไข  1 คน  

ตัวชี้วัดที่  38 ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมในหมูบานตําบล
         (รอยละ  90.5)  จํานวนที่ตองแกไข  4,024  ครัวเรือน 

ตัวชี้วัดที่  41  ครัวเรือนเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะหมูบาน
        (รอยละ  95.7)  จํานวนที่ตองแกไข  1,797  ครัวเรือน

2.  ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  ระดับอําเภอ
อําเภอเมืองสตูล บรรลุเปาหมาย  23  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย  19 ตัวชี้วัด
อําเภอละงู            บรรลุเปาหมาย  27  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย  15  ตัวชี้วัด
อําเภอทุงหวา          บรรลุเปาหมาย  28  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย  14  ตัวชี้วัด
อําเภอควนกาหลง    บรรลุเปาหมาย  28  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย  14  ตัวชี้วัด
อําเภอควนโดน        บรรลุเปาหมาย  38  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย    4  ตัวชี้วัด
อําเภอทาแพ            บรรลุเปาหมาย  32  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย  10  ตัวชี้วัด
อําเภอมะนัง            บรรลุเปาหมาย  24  ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย  18  ตัวชี้วัด

3.  ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  ระดับจังหวัด
อําเภอที่ผานเกณฑ จปฐ. มากที่สุด  3  ลําดับแรก
1)   อําเภอควนโดน ผานเกณฑ จปฐ.  จํานวน  38  ตัวชี้วัด
2)   อําเภอทาแพ  ผานเกณฑ จปฐ.  จํานวน  32  ตัวชี้วัด
3)   อําเภอทุงหวาและอําเภอควนกาหลง  ผานเกณฑ จปฐ.  จํานวน  28  ตัวชี้วัด

อําเภอที่ตกเกณฑ จปฐ. มากที่สุด  3  ลําดับแรก
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1)   อําเภอเมืองสตูล   ตกเกณฑ จปฐ.  จํานวน  19 ตัวชี้วัด
2)   อําเภอมะนัง  ตกเกณฑ จปฐ.  จํานวน  18  ตัวชี้วัด
3)   อําเภอละงู   ตกเกณฑ จปฐ.  จํานวน  15  ตัวชี้วัด

4.  ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  เกี่ยวกับรายได
รายไดเฉลี่ยตอคนตอประดับอําเภอเรียงลําดับจากนอยไปหามาก
1)   อําเภอควนโดน 34,913.90   บาทตอคนตอป
2)   อําเภอเมืองสตูล 37,974.06    บาทตอคนตอป
3)   อําเภอทุงหวา 38,910.34    บาทตอคนตอป
4)   อําเภอมะนัง 42,752.81   บาทตอคนตอป
5)   อําเภอละงู 44,297.73    บาทตอคนตอป
6)   อําเภอทาแพ 45,948.79    บาทตอคนตอป
7)   อําเภอควนกาหลง 47,015.96    บาทตอคนตอป

สรุปรายไดครัวเรือนของจังหวัดสตูล

1) รวมทั้งจังหวัด  7,336,053,067.69  บาทตอป
2) เฉลี่ยรายไดตอครัวเรือน  174,211.66  บาทตอป 
3) เฉลี่ยรายไดตอคน  41,961.55  บาทตอคนตอป

2. สรุปรายรับ-รายจายจากบัญชีครัวเรือน  ดังนี้
-  รายจายรวม  18,832,464,696.23  บาทตอป เฉลี่ยตอครัวเรือน  447,220.72  บาท  
-  หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  220,417,419.00  บาทตอป                      
    เฉลี่ยตอครัวเรือน  5,234.32  บาท  
-  เงินออมจากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  318,471,416.97  บาทตอป
    เฉลี่ยตอครัวเรือน  7,562.85 บาท  

รายจายที่เปนขอสังเกต  ดังนี้   
1) คาสารเคมีเพื่อการผลิต (ปุย  ยาฆาแมลง ฯลฯ)  เปนเงิน  186,117,119.05  บาทตอป  

เฉลี่ยตอครัวเรือน  4,419.78  บาท  
2) คาบุหรี่ เหลา ยาดอง  เปนเงิน  64,083,768.50  บาทตอป  เฉลี่ยตอครัวเรือน  

1,521.82  บาท  

โดยสรุปปญหาคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนของคนจังหวัดสตูลในชนบท  ป 2553  มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จะเห็นไดจากจํานวนที่ตกเกณฑลดลงจากปที่ผานมา  ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดนําขอมูลไป
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วางแผนแกไขปญหาคุณภาพชีวิตใหตรงกับเปาหมายและความตองการของประชาชน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้นและพนเกณฑความจําเปนพื้นฐานตลอดไป
 ประเพณีวัฒนธรรม

งานประเพณีสําคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  ไดแก

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

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

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

3) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ    จัดขึ้นปละ 2  ครั้ง  คือชวงเดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายน  และไดกระทํากันมานานแลว  ผูริเริ่ม  คือ  “โตะฮีหลี”  ซึ่งชาวเลถือวาเปนบรรพบุรุษคน
สําคัญ  เพราะเปนผูบุกเบิกเกาะนี้เปนคนแรก  และเปนที่เคารพนับถือของชาวเลเปนอยางยิ่งในขณะมีชีวิตอยู  

4) พิธีเขาสุนัต  สุนัต  มาจากคําวา  สุนนะฮ  (สุน – นะฮ)  หมายถึง  แนวหรือวิถีปฏิบัติตามแบบอยาง
ของทานศาสดามูฮัมหมัด  (ซ.ล)  ในทุกกระบวนการ  การเขาสุนัตจึงหมายถึง  การเขาสูชีวิตตามแบบอยาง     
ของทานนบีฯ  

6)  พิธีถือศิลอด  (ถือบวช)  เมื่อถึงเดือน  “รอมฎอน”  หรือเดือนที่  9  ของปฮิจเราะฮศักราช  (ฮศ)  
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศิลอดเปนเวลา 1 เดือน เมื่อครบกําหนด 1 เดือนแลวก็เปนวันออกบวช 
หรือเรียกกันวา  “วันฮารีรายอ”  หรือ  “วันอิดิลฟฏรี”

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

 การคมนาคมขนสง
จังหวัดสตูล มีเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมตอระหวางจังหวัด 

ระหวางอําเภอ และระหวางประเทศเพื่อนบาน โดยมีทางหลวงแผนดินที่สําคัญ ไดแก
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1.  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 406 สายยนตรการกําธร เปนทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยกคูหา 
เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระยะทาง
ประมาณ 67 กิโลเมตร

2.  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เปนเสนทางที่เชื่อมตอระหวางจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผานอําเภอทาแพ อําเภอละงู อําเภอทุงหวา 
อําเภอปะเหลียน และอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง

 การเดินทาง  
1.  ทางรถยนตสวนตัว  จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หรือทางหลวงหมายเลข 35

(ธนบุรี-ปากทอ) ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเปนเสนทางหลักของการเดินทางเขาสูภาคใต ผานจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จากนั้นใชเสนทางหมายเลข 41 ผานเขาจังหวัดสุราษฎรธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถเลือกได 2 เสนทาง คือ

 จากอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกขวาเขาทางหลวงหมายเลข 403 จังหวัดตรัง    
ตอดวยทางหลวงหมายเลข 404 เขาอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จากนั้นเลี้ยวซายไป ทางหลวงหมายเลข 416
ผานอําเภอทุงหวาและอําเภอละงู เขาสูจังหวัดสตูล

 ใชเสนทางหมายเลข 41 เขาสูจังหวัดพัทลุง จากจังหวัดพัทลุงไปอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   
ใชทางหลวงหมายเลข 4 แลวแยกขวาไปทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 973 
กิโลเมตร

2.  ทางรถโดยสารประจําทาง  มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และชั้นสอง กรุงเทพฯ-สตูล ทุกวัน     
จากสถานีขนสงสายใตใหม ถนนบรมราชชนนี

3.  ทางรถไฟ  ซึ่งมีทั้งรถเร็ว และรถดวน จากสถานีรถไฟหัวลําโพง สามารถเดินทางไปกับขบวนรถ
กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ หรือ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ จากนั้นตอรถตู
โดยสารหรือรถโดยสารประจําทางเขาจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ตรัง, 
กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจําทางรถตู หรือแท็กซี่ เขาสูจังหวัดสตูล

4.  ทางเครื่องบิน  ไมมีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดสตูลโดยตรง แตสามารถใชบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-
หาดใหญ แลวตอรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจําทางจากตัวอําเภอหาดใหญเขาจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร
หรือเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรัง แลวตอรถประจําทางรถตู หรือแท็กซี่ เขาสูจังหวัดสตูล

การเดินทางจากอําเภอเมืองสตูลไปยังอําเภอตาง ๆ
อําเภอควนโดน 21 กิโลเมตร  
อําเภอทาแพ 28 กิโลเมตร  
อําเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร  
อําเภอละงู 50 กิโลเมตร  
อําเภอมะนัง 50 กิโลเมตร  
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อําเภอทุงหวา 76 กิโลเมตร 

การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกลเคียง 
ตรัง 140 กิโลเมตร 
พัทลุง 134 กิโลเมตร  
สงขลา 125 กิโลเมตร 
เสนทางที่ 1 จากตรัง-สตูล

 รถโดยสารประจําทาง ตรัง-สตูล มีรถโดยสารประจําทางจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ตั้งแตเวลา 
06.00-17.00 น. รถออกทุก 1 ชั่วโมง ใชเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

 รถแท็กซี่  ตรัง-สตูล มีรถแท็กซี่บริการจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ติดกับคิวรถโดยสารประจํา
ทาง บริการตั้งแตเวลา06.00-17.30 น. ใชเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

เสนทางที่ 2 จากตรัง-ทาเรือปากบารา

 รถตู เฉพาะชวงฤดูกาลทองเที่ยว (ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกป) จาก หนาสถานี
รถไฟตรัง มีบริการรถตูโดยสารวันละ 2 เที่ยว เวลา 09.30 น. และ 11.30 น. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
และมีรถโดยสารสายสตูล-ปากบารา จากทาเรือปากบารา เขาจังหวัดสตูล

เสนทางที่ 3 จากหาดใหญ - สตูล

 รถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนสงหาดใหญ มีบริการรถโดยสารปรับอากาศตั้งแตเวลา 
05.40-18.30 น. รถออกทุก 15 นาที ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

 รถตูโดยสาร จอดที่หนาตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแตเวลา 06.30-19.00 น รถจะออกทุก 
30 นาที ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที (สามารถนั่งรถตุกๆ จากหนาสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯ      
ราคา 10-20 บาท)

เสนทางที่ 4 จากหาดใหญ - ทาเรือปากบารา 
      รถตูโดยสาร จอดที่หนาตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแตเวลา 07.30-18.30 น. รถจะออกทุก         

1 ชั่วโมง   ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง (สามารถนั่งรถตุกๆ จากหนาสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯราคา 10 บาท) 
และมีรถโดยสารสายสตูล-ปากบารา จากทาเรือปากบารา เขาจังหวัดสตูล

 การติดตอกับประเทศเพื่อนบาน (มาเลเซีย)

1. ทางบก ใชทางหลวงหมายเลข 4184 สายควนสะตอ-บานวังประจัน เปนทางหลวงที่เชื่อมกับ
ทางหลวงของประเทศมาเลเซีย เริ่มจาก สามแยกควนสะตอ ไปถึงหลักเขตแดนที่บานวังประจัน ระยะทาง
ประมาณ 22 กม. เดินทางจากวังประจัน ถึงปาดังเบซาร และจากปาดังเบซาร ไป ปนัง หรือเดินทางไปจังหวัด
สงขลา ผานดานสะเดา อําเภอสะเดา-ไปอําเภอหาดใหญ (ปาดังเบซาร - หาดใหญ) ระยะทางประมาณ 61 กม. 
และจากชายแดนวังประจันถึงเมืองกางา รัฐเปอรลิส ระยะทางประมาณ 36 กม . และจากรัฐเปอรลิส               
ไปปนัง ระยะทาง 130 กม.
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   2.  ทางน้ํา จากอําเภอเมือง ไปรัฐเปอรลิส โดยเรือโดยสารขนาดเล็ก และปจจุบันมีเรือเฟอรรี่ 
ของบริษัทเอกชนวิ่งระหวางอําเภอเมือง-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,  โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย, โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ, สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  ที่สรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน  จํานวน   107 โครงการสามารถกักเก็บน้ําได 
3,100,000 ลบ.ม. และมีพื้นที่เพื่อทําการเกษตรที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น  112,960  ไร  
ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน 19,511  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

การไฟฟา  
จังหวัดสตูล  มีสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการ จํานวน  5 แหง  ไดแก สํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดสตูล,  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาแพ,สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอละงู, 
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอควนกาหลง,  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงหวา

ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สามารถจายกระแสไฟฟาใหหมูบานในเขตจังหวัด
ครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบลและหมูบาน มีครัวเรือนที่ใชกระแสไฟฟา จํานวน 75,471 ครัวเรือน  คิดเปน 97.37 % 
ของครัวเรือนทั้งหมด
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สถานะ  จํานวน  ตําบล  หมูบาน  ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ขอมูล  ณ   มกราคม  2552

ที่ อําเภอ
จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือน

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

 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
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ป หมายเลขเต็ม

หมายเลขเปดใชแยกประเภท

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)

สถานีวิทยุและโทรทัศน
สถานีวิทยุ
จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จํานวน  3  สถานี  คือ

สถานีวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก)  จํานวน 3 คลื่น

ลําดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง
ความถี่

FM
ผูบริหาร/หัวหนา/   

นายสถานี
โทรศัพท

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง ถนนคลองขุด-นาแค 99.5 MHz. นางสาวภาวินี ศศานนท 0-7471-1689

แหงประเทศไทย จ.สตูล ต.คลองขุด อ.เมือง 95.5 MHz. ผูอํานวยการสถานี 0-7472-1535

จ.สตูล 91000

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

ชั้น 2 โรงแรมพินาเคิล          
วังใหม ถนนสตูลถานี

93.25 MHz นายจิรวัฒน อนุกูล 0-7472-1354-5

อ. เมือง จ. สตูล  91000

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
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ลําดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง
ความถี่

FM
ผูบริหาร/หัวหนา/     

นายสถานี
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.อุใด
เจริญ 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

5 สถานีวิทยุชุมชนตําบลฉลุง
(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 วัดชนาธิปเฉลิม 106.70 พระปญญาวุฒิวิมล โทร.074-730473
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พุทธศาสนสัมพันธ หองสมุดวัดชนาธิปเฉลิม
91000

MHz. นายสถานี
(พระศิริ) ผูดําเนินการ

fm_106.7_satun@hotmail.co
m
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ลําดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง
ความถี่

FM
ผูบริหาร/หัวหนา/     

นายสถานี
โทรศัพท

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 สถานีวิทยชุุมชน
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 

การสื่อสารไปรษณีย   
จังหวัดสตูลมีที่ทําการไปรษณีย และตัวแทนจํานวน 31 แหง เปนที่ทําการไปรษณียจังหวัด 1  แหง  

และที่ทําการไปรษณียอําเภอ  6  แหง ที่ทําการไปรษณียอนุญาตเอกชน 24  แหง  รานจําหนายตราไปรษณียากร  
6  แหง  จุดรับรวบรวม  3  แหง  ที่ทําการไปรษณียทุกแหงใหบริการระบบเคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติ  
(Counter  Automation)  โดยใหบริการไปรษณียครบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการรับสงสิ่งของ
ขนาดใหญ (Logispost)

ขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตาราง 25  แสดงขอมูล สถิติดานการจดทะเบียนพาณิชย ป 2549 – 2553

ที่ รายการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

จํานวน/
ราย

จํานวน/
ราย

จํานวน/
ราย

จํานวน/
ราย

จํานวน/
ราย

1. จดทะเบียนพาณิชย 435 449 583 704 695

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการ

45 51 86 105 105

3. จดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชย

51 56 47 71 80

4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย 9 9 8 15 13

5. ขอสําเนาเอกสาร 6 10 5 11 14

6. จดทะเบียนตั้งใหม (หาง
หุนสวน)

4 5 1 5 6
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7. อื่นๆ 1 2 - - -

รวม 551 587 730 911 913

ที่มา  : สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ตาราง 26  แสดงจํานวนผูเขารวมกิจกรรมของสํานัก/กอง ป 2552 - 2553

สวนราชการสังกัด 
อบจ.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

จํานวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จํานวนผูเขารวม
(คน)

จํานวนกิจกรรม
(ครั้ง)

จํานวนผูเขารวม
(คน)

สํานักปลัดฯ 17 19,829 22 32,770

กองกิจการสภาฯ 3 300 8 10,650

กองแผนฯ 6 6,000 6 6,523

กองคลัง 1 40 4 270

กองชาง 5 200 6 1,000

กองการศึกษา 40 52,600 30 55,000

หนวยตรวจสอบภายใน - - - -

รวม 72 78,969 76 106,213

ตาราง 27  แสดงขอมูล สถิติการกอสรางถนนของ อบจ.สตูล ป 2550-2552

รายการ
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

จํานวน
สาย

ระยะทาง จํานวน
สาย

ระยะทาง จํานวน
สาย

ระยะทาง จํานวน
สาย

ระยะทาง

1. ถนนดินลูกรัง - - - - - - - -

2. ถนน  คสล. 2 0.88 - - - - - -

3. ถนนลาดยาง 8 11.26 9 13.13 3 6.46 3 1.985

รวม 10 12.14 9 13.13 3 6.46 3 1.985

ที่มา : กองชาง
ตาราง 28  แสดงขอมูล สถิติการกอสรางสะพานของ อบจ.สตูล ป 2548-2552

รายการ
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

จํานวนแหง จํานวนแหง จํานวนแหง จํานวนแหง จํานวนแหง

สะพาน - 3 1 1 2

ที่มา : กองชาง
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ตาราง 29  แสดงจํานวนถนนประเภทตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล

ประเภท จํานวนสาย รวมความยาวทั้งหมด
(กม.)

1. ถนนดินลูกรัง 9 25.705

2. ถนน  คสล. 14 13.467

3. ถนนลาดยาง 69 212.050

รวม 92 259.19

สะพาน 34 แหง 204

ที่มา : กองชาง

ตาราง 30  แสดงจํานวนปาที่ปลูกเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ.2551-2553 ที่ดําเนินการโดย อบจ.

อําเภอ ปาบก
(ตน) 

ปาชายเลน
(ตน) 

หญาแฝก
(ตน/กลา) 

เนื้อที่  (ตร.ม.)

1. เมืองสตูล - 4,000 ตน - 60  ไร

2. ละง.ู - 14,000 ตน - 20  ไร

3. ทุงหวา     - - - -

4. ทาแพ - - - -

5. ควนกาหลง    - - - -

6. ควนโดน - - - -

7. มะนัง - - - -

รวม - 18,000  ตน - 80  ไร

ที่มา :  กองแผนและงบประมาณ/กองการศึกษาฯ
ตาราง 31  แสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ / วิสามัญ /คณะกรรมการประจําสภาฯ ป 2549-2552

ป / พ.ศ. ประชุมสมัยสามัญ
(จํานวน/ครั้ง)

ประชุมสมัยวิสามัญ
(จํานวน/ครั้ง)

จํานวนที่ประชุม หมายเหตุ
(คณะกรรมการ)

2550 3 6 10 10

2551 1 10 12 10

2552 5 5 10 20

2553 3 2 5 12

ตาราง 32  แสดงสถิติจํานวนขอรองเรียนของสภาฯ

ป / พ.ศ. ขอรองเรียน(เรื่อง) ไดรับการแกไข ไมไดรับการแกไข
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2550 53 53 0

2551 118 118 0

2552 112 112 0

ที่มา :   กองกิจการสภาฯ 

ตาราง 33  แสดงสถิติจํานวนประเภทของสาธารณภัย

ประเภท พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

จํานวนครั้ง จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
ความชวยเหลือ

จํานวนครั้ง จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
ความชวยเหลือ

1.  อุทกภัย (น้ํา) 5 3,500 3 5,998

2.  วาตภัย(ลม) 2 30 1 250

3.  อัคคีภัย(ไฟ) 14 14 7 -

4.  ธรณีพิบัติ(ดิน) - - - -

5.  ภัยแลง 11 8,000 52 2,600

ที่มา :  กองชาง

ตาราง 34  แสดงจํานวนประเภทของสาธารณภัย  แบงตามรายอําเภอ

อําเภอ
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับความชวยเหลือ

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

อุทกภัย วาต
ภัย

อัคคี
ภัย

ธรณี
พิบัติ

ภัย
แลง

อุทกภัย วาต
ภัย

อัคคี
ภัย

ธรณี
พิบัติ

ภัยแลง

1.เมืองสตูล 570 1 11 - - 3,911 - 1 - 2

2.ละง.ู 1,300 29 2 - - 1,043 10 4 - -

3.ทุงหวา     200 1 - - 80 - - - 45

4.ทาแพ 300 - - - 200 240 - - 5

5.ควนกาหลง    - - - - 38 - 2 - -

6.ควนโดน 900 - - - 926 - - - -

7.อ.มะนัง 250 - - - - - - - -

รวม 3,500 30 14 - - 5,998 25
0

7 - 52

ที่มา  :  กองชาง
ตาราง 35  แสดงบัญชีเปรียบเทียบรายไดจริง - รายจายจริง
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ปงบประมาณ รายไดจริง รายจายจริง เกินดุล ขาดดุล รอยละ

2549 166,006,757.59 130,386,597.36 50,498,193.82 - 78.54

2550 209,640,004.22 178,920,056.83 30,719,947.39 - 85.35

2551 195,809,762.52 158,220,523.13 37,589,239.39 - 80.80

2552 199,542,072.73 182,306,518.72 17,235,554.01 - 91.36

2553 172,332,932.27 167,627,462.02 4,705,470.25 97,27

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  

ผูบริหารฝายการเมือง 1.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 1

2.  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 2

3.  ที่ปรึกษานายกฯ 4

4.  เลขาฯ -

ผูบริหารฝายขาราชการประจํา 1.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 1

2.  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 1

สํานักปลัด ฯ 1.  หัวหนาสํานักปลัด 1

2.  นักบริหารงานทั่วไป 4

3.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1

4.  บุคลากร 1

5.  นิติกร 1

6.  นักพัฒนาชุมชน 1

7. นักวิชาการประชาสัมพันธ 1

8.  นักวิชาการพัฒนาการทองเที่ยว 1

9.  เจาพนักงานธุรการ  1

10.  เจาหนาที่ธุรการ   2

กองกิจการสภา ฯ 1.  ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 1

2.  นักบริหารงานทั่วไป 3

กองแผนและงบประมาณ 1.  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 1

2   นักบริหารงานนโยบายและแผน 4

3.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 2

4.  เจาพนักงานธุรการ 1

กองคลัง 1.  ผูอํานวยการกองคลัง 1

2.  นักบริหารงานคลัง 3

3.  นักวิชาการเงินและบัญชี 2

4.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3

5.  เจาพนักงานธุรการ 1

กองชาง 1.  ผูอํานวยการกองชาง -

2.  นักบริหารงานชาง 4
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3.  วิศวกรโยธา 1

4.  นายชางโยธา 7

5.  นายชางเครื่องกล -

6.  เจาพนักงานธุรการ 1
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ตาราง 37  (ตอ)

ขาราชการ  (ตอ)

สวนราชการ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ  

กองการศึกษา ฯ 1.  ผูอํานวยการกองการศึกษา 1

2.  นักบริหารงานการศึกษา 1

3.  นักวิชาการศึกษา 3

4.  ศึกษานิเทศก 2

5.  สันทนาการ 1

6.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป -

7.  เจาพนักงานธุรการ 3

8.  ผูอํานวยการโรงเรียน 1

9.  ครู (คศ 2) 5

10.  ครู (คศ 1) 4

11.  ครูผูชวย 7

กองพัสดุและทรัพยสิน 1. ผูอํานวยการกอง 1

2. นักบริหารงานคลัง 2

หนวยตรวจสอบภายใน 1.  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน -

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน -

รวม 89

ลูกจางประจํา

สํานักปลัด ฯ 1.   เจาหนาที่ธุรการ 1

2.   พนักงานประสานงานชนบท 3

3.   พนักงานขับรถยนต 2

5.   คนงาน 1

กองชาง 1.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดหนัก 6

2.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดกลาง 10

กองการศึกษาฯ 1. พนักงานบริการประจําโรงเรียนนิคมฯ 1

รวม 24

พนักงานจาง
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สํานักปลัด ฯ 1.  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 2

2.   ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

3.   ผูชวยบุคลากร 1

4.   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 2

5.   ผูชวยเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 1

6.   พนักงานขับรถยนต 6

กองกิจการสภา ฯ 1.   ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

2.   คนงาน 1
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ตาราง 37  (ตอ)

พนักงานจาง

สวนราชการ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ

กองแผนและงบประมาณ 1.   ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 1

2.   ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 1

3.   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1

กองคลัง 1.   ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 2

2.   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1

กองชาง 1.   ผูชวยชางเขียนแบบ 2

2.   ผูชวยชางโยธา 1

3.   ผูชวยชางเครื่องกล 2

4.   ผูชวยชางสํารวจ 1

5.   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ -

6.   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1

กองการศึกษา ฯ 1.   ผูชวยนักวิชาการศึกษา 2

2.   ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 2

3.   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 3

4.   คนงาน 2

5.   ยาม 2

6.   ครูอัตราจาง  สาขาวิชาภาษาไทย 1

7.   ครูอัตราจาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 1

8.   ครูอัตราจาง  สาขาวิชาเกษตรกรรม 1

9. ผูชวยเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 1

10. พนักงานขับรถยนต 1

11. ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี(โรงเรียน) 1

กองพัสดุและทรัพยสิน ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1

รวม 70

ที่มา :  สํานักปลัดฯ
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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

17 รถซอมผิวลาดยาง 2  คัน

18 เครื่องสูบน้ํา  8 3  เครื่อง

ที่มา :  กองพัสดุและทรัพยสิน

ตาราง 39  แสดงงบประมาณ

ประเภท
งบประมาณ

รับจริง ป 2553
(บาท)

ประมาณการป  
2554  (บาท)

ประมาณการป  
2555  (บาท)
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ก.  รายไดภาษีอากร

     1  หมวดภาษีอากร

       1.1  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
ลอเลื่อน

52,031,163.83 43,500,000.00 48,000,000.00

       1.2  ภาษีมูลคาเพิ่ม 64,484,728.30 50,500,000.00 45,000,000.00

       1.3  คาภาคหลวงแร 582,411,10 450,000.00 500,000.00

       1.4  ภาษีบํารุง อบจ. จาก
ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร 5 %

4,102,459.30 3,000,000.00 5,400,000.00

       1.5  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคา
ปลีกยาสูบ

8,617,905.64 9,500,000.00 8,000,000.00
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ตาราง 39  (ตอ)

ประเภท
งบประมาณ

รับจริง ป
2553 (บาท)

ประมาณการป  
2554  (บาท)

ประมาณการป  
2555  (บาท)

    1.6  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคา
ปลีกน้ํามัน

- 1,000.00 1,000.00

    1.7  เงินอากรรังนกอีแอน 40,751.30 40,000.00 20,000.00

ข.  รายไดที่มิใชภาษีอากร

     1  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ
ใบอนุญาต

  1.1  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบังคับทองถิ่น

18,600.00 18,000.00 18,000.00

  1.2  คาปรับการผิดสัญญา 1,561,453.00 500,000.00 100,000.00

  1.3  คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จาก
ผูเขาพักโรงแรม

557,465.23 500,000.00 700,000.00

  1.4  คาธรรมเนียมการเชาตลาดนัด - 1,000.00 1,000.00

  1.5 ใบอนุญาตอื่น ๆ 
     คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิช

39,170.00 30,000.00 -

2  หมวดรายไดจากทรัพยสิน

   2.1  คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 372,175.00 300,000.00 300,000.00

   2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,188,313.55 1,000,000.00 1,300,000.00

   2.3  คาตอบแทนตามที่กฎหายกําหนด     
          (ขุดดิน หิน ทราย ลูกรัง)

- - -

3  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

   3.1  คาขายแบบแปลน 75,950.00 50,000.00 60,000.00

   3.2  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 78,506.02 40,000.00 30,000.00

   3.3 เงินที่มีผูอุทิศให - 50,000.00 50,000.00

ค.  รายไดจากทุน

     1  หมวดรายไดจากทุน

         1.1  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 31,480.00 20,000.00 20,000.00

ง.  เงินชวยเหลือ 

     1  หมวดเงินอุดหนุน
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         1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 38,550,400.00 73,500,000.00 73,500,000.00

         1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -

รวมทั้งสิ้น 172,332,932.27 183,000,000 183,000,000.00

* ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2555  ณ วันที่  24  มิถุนายน  2554
ที่มา :  กองคลัง
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สวนที่ 3   สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา ประกอบดวยการประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2554-2556) ไปปฏิบัติ โดยจําแนกเปนดังนี้

1)   ประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พิจารณา
รายละเอียดตามตาราง) ซึ่งการเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่อยูในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2554-2556) โดยจะเปรียบเทียบเฉพาะ พ.ศ.2554 กับแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่จะดําเนินการ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปคิดเปนรอยละตามสาขายุทธศาสตรการพัฒนา

ตารางที่ 38  เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามป (2554-2556) เฉพาะในป 2554 กับ
    โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2554

สาขา / แผนงาน
โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ป (54-56) เฉพาะในป 54

โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2554

จํานวน งบประมาณ จํานวน รอยละ งบประมาณ รอยละ

1. ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ 12 13,200,000 8 7.27 11,800,000 11.68

2. ดานโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย 11 61,900,000 7 6.36 39,357,000 38.94

3. ดานเศรษฐกิจ 8 1,910,000 5 4.55 860,000 0.85

4. ดานสังคม 29 29,150,000 29 26.36 25,633,000 25.36

5. ดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
   และภูมิปญญาทองถิ่น

14 7,220,000 11 10.00 6,760,000 6.69

6. ดานการบริหารจัดการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5 3,555,900 5 4.55 4,055,900 4.01

7. ดานการพัฒนาเพื่อความสมานฉันท
    และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

22 14,680,000 21 19.09 9,106,000 9.01

8. ดานการพัฒนาการศึกษาโดยใช
    โรงเรียนเปนฐาน

19 4,000,000 19 17.27 3,495,640 3.46

รวม 120 135,615,900 105 95.43 101,067,540 100
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามป (2554-2556)

แยกรายยุทธศาสตร  เฉพาะในป 2554

3. 
ดา

นเ
ศร

ษฐ
กิจ

1. 
ดา

นก
าร

ทอ
งเที่

ยว
ที่ป

ระ
ทับ

ใจ

2. 
ดา

นโ
คร

งส
รา

งพ
ืน้ฐ

าน
ที่ทั

นส
มัย

4. 
ดา

นสั
งค

ม

5. 
ดา

นศิ
ลป

ะ 
วัฒ

นธ
รร

มจ
าร

ีตป
ระ

เพ
ณี

แล
ะภ

ูมิป
ญญ

าท
อง

ถิ่น

6. 
ดา

นก
าร

บร
หิา

รจั
ดก

าร
ทร

พัย
าก

รธ
รร

มช
าติ

แล
ะสิ่

งแ
วด

ลอ
ม

7. 
ดา

นก
าร

พฒั
นา

เพ
ือ่ค

วา
มส

มา
นฉั

นท
แล

ะก
าร

บร
หิา

รจั
ดก

าร
บา

นเ
มือ

งที่
ดี

8. 
ดา

นก
าร

พัฒ
นา

กา
รศึ

กษ
าโ

ดย
ใช

โร
งเร

ยีน
เป

นฐ
าน

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2)  ประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
จากการสรุปปญหาความตองการของทองถิ่นในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) นั้นเปนที่

ทราบแลววา ปญหาที่สําคัญ และตองรีบแกไข ซึ่งไดจัดลําดับความสําคัญเรงดวนและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการโครงการในแกไขปญหาแยกตามสาขายุทธศาสตรการพัฒนา อันดับแรก คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน  
อันดับที่ 2  ดานสังคม  อันดับที่ 3  ดานการทองเที่ยว  อันดับที่ 4 ดานการพัฒนาเพื่อความสมานฉันทและการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี อันดับที่ 5 ดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น อันดับที่ 6           
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันดับที่ 7 ดานการพัฒนาการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน อันดับที่ 8  ดานเศรษฐกิจ   

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดแสดงขอมูลในรูปตารางขางตน โดยแตละสาขา
ยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดแสดงเปนตัวเลขที่ชัดเจนแลว ถึงแมวาการดําเนินงานไมสามารถดําเนินการให
บรรลุเปาหมายไดทุกโครงการเนื่องจากปจจัยหลายดาน โดยเฉพาะงบประมาณที่มีจํากัด บางโครงการมีปญหา
เกี่ยวกับพื้นที่ความรับผิดชอบ อยางไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณก็ไดดําเนินการจัดสรรตามลําดับความสําคัญ
ที่กลาวมาแลวขางตน
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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. สงเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและคงไวซึ่งเอกลักษณของทองถิ่น
10. ฟนฟูสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักในคุณคาและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและบํารุงไว

ซึ่งศาสนา
11. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
12  สงเสริม และรณรงคการเลือกตั้ง อยางตอเนื่อง และใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ
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
4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
4.5 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา
4.6 สงเสริม สนับสนุนดานสาธารณสุข การปองกัน และควบคุมโรค
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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

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา

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

ใหมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและจัดหาที่อยูอาศัย
4. จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติด



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

โรงพยาบาลชุมชน
3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสาธารณสุขโดยสนับสนุนบทบาทอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
4. สนับสนุนการแพทยทางเลือก
5. จัดระบบการสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง

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

นํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
3. สงเสริมกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี  โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่จัด

กิจกรรม  1  อําเภอ  1  งานประเพณี
4. สงเสริมการเรียนรูของผูนําศาสนาทุกศาสนาโดยการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน
5. จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นและหอจดหมายเหตุ

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

การตลาดสงเสริมการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 



3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสูระดับสากล
4. จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวอยางเปนระบบ 
5. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
6. พัฒนาศูนยสงเสริมการทองเที่ยวของ อบจ. ใหเปนแหลงขอมูลขาวสาร เพื่อใหบริการ

นักทองเที่ยว
7. สนับสนุนใหมีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว  เชน  จัดใหมี

ยามชายฝงและตํารวจทองเที่ยว  
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
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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 โดยใชหลักการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ กพร.  
6. สนับสนุนการทํางานที่เปนนวัตกรรมและสงเสริมการจัดการองคความรู (Knowledge  

Management) ในองคกร
7. นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอยางจริงจัง
8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถติดตามการทํางานขององคกร เชน ปรับปรุง

เว็บไซตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใหสามารถบริการอยางครบครัน 
9. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถใชประโยชนในการพัฒนาจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

 1.1  พัฒนา กอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน

                 -                               -   4 5,439,500 8 25,700,000 12 31,139,500

 1.2  เพิ่มมาตรฐาน บริการนําเที่ยวใหมีคุณภาพ 1 200,000                  -                          -                    -                            -   1 200,000
 1.3  ประชาสัมพันธ แนะนําแหลงทองเที่ยว โดยใชสื่อทุกรูปแบบ 
เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด

3 3,500,000 2 3,100,000 2 3,100,000 7 9,700,000

1.4  พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว                  -                               -                    -                          -   1 300,000 1 300,000
1.5 สงเสริมใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดทั้งป 6 3,700,000 5 3,600,000 5 4,500,000 29 11,800,000
1.6 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและความ
ปลอดภัยในการทองเที่ยว

                 -                               -                    -                          -                    -                            -                  -                         -   

1.7 สงเสริมการมีสวนรวมดานการทองเที่ยว                  -                               -   -                                    -                    -                            -                  -                         -   
1.8 เพิ่มมาตรฐานใหบริการ รานคา โรงแรม สถานบริการ                  -                               -   1              300,000                  -                            -   1 300,000

รวม 10 8,800,000 12 12,439,500 16 33,600,000 38 54,839,500

สวนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  3 ป
ยุทธศาสตร

1. ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  3 ป
ยุทธศาสตร

2.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย
2.1 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ทางบกทาง
น้ําใหเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด

9 70,096,000 15 123,381,000 29 226,029,800 53 419,506,800

2.2 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา ระบบชลประทาน 
ระบบประปา ขยายเขตการบริการน้ําประปาและไฟฟาสาธารณะ

2              31,000,000 3 36,000,000 1 16,000,000 6 83,000,000

2.3  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ 
และผังเมืองชุมชน

                 -                               -   1 200,000 1 200,000 2 400,000

 2.4 เพิม/ปรับปรุงหรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร 1 1,000,000 2 2,350,000 2 2,350,000 5 5,700,000
รวม 12 102,096,000 21 161,931,000 33 2,550,000 66 508,606,800

3.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 50,000 2 5,500,000 1 500,000 4 6,050,000
3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสินคาการเกษตร 3 5,400,000 3 5,400,000 3 5,700,000 9 16,500,000

3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ                  -                               -   1 300,000 2 300,000 3 600,000
 3.4 สงเสริมดานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง                    -                             -                    -                          -   1 500,000 1 500,000
3.5 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย 2 650,000 2 660,000 1 1,000,000 5 2,310,000
3.6 พัฒนาการคาชายแดนภาคใตใหมีประสิทธิภาพ                  -                               -   2 10,500,000 2 1,500,000 4 12,000,000

รวม 6 6,100,000 10 22,360,000 10 9,500,000 26 37,960,000

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  3 ป
ยุทธศาสตร

4.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับ 8 8,050,000 3 1,250,000 4 2,250,000 15 11,550,000

4.2 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มชองทางการเรียนรูใหแกประชาชน 2 550,000 3 850,000 3 850,000 8 2,250,000

4.3 พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 1                   350,000 1 350,000 1 350,000 3 1,050,000
4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 10 9,580,000 7 6,880,000 7 55,880,000 24 72,340,000
4.5 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา                  -                               -   1 200,000 1 200,000 2 400,000
4.6 สงเสริม สนับสนุนดานสาธารณสุข การปองกันและ 3 6,500,000 2 1,050,000 1 300,000 6 7,850,000
4.7 สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและ
การสังคมสงเคราะห

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

4.8 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน                  -                               -   1 250,000                  -                            -   1 250,000

4.9 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 1                   126,200                  -                          -                    -                            -   1 126,200
4.10 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3 1,160,000 3 250,000 2 200,000 8 1,610,000

4.11 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 720,000 2           2,500,000                  -                            -   5 3,220,000
4.12 สงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน 1 300,000 4 750,000 1 300,000 6 1,350,000

รวม 33 27,736,200 27 14,530,000 21 60,730,000 81 102,996,200

5.1 สงเสริมอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 6 4,500,000

5.2 สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 2 500,000 5 1,970,000 4 1,770,000 11 4,240,000

4.การพัฒนาดานสังคม

5. การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  3 ป
ยุทธศาสตร

5.3 สงเสริมการกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรม
ทางศาสนาที่มีคุณลักษณะเดนของทองถิ่น

6 3,850,000 6 3,810,000 6 3,810,000 18 11,470,000

5.4 สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถิ่นใหมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว

1                1,000,000 2 2,000,000 2             2,000,000 5 5,000,000

5.5 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและบํารุงรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ

                 -                               -   1              200,000  -                          -   1 200,000

รวม 11 6,850,000 16 9,480,000 14 9,080,000 41 25,410,000

6.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2 1,200,000 2 1,200,000 3 1,800,000 7 4,200,000

6.2 สงเสริมการฟนฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 50,000 2 5,050,000 2 2,150,000 5 7,250,000
6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

2           3,500,000.00 3 20,050,000 2 20,000,000 7 43,550,000

6.4 สงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

                 -                               -    -                        -                    -                            -    -                       -   

6.5 สงเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 4 2,655,900 5 6,811,800 5 5,311,800 14 14,779,500
รวม 9 7,405,900 12 33,111,800 12 29,261,800 33 69,779,500

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  3 ป
ยุทธศาสตร

7.1 การสงเสริม การมีสวนรวม ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 4 3,000,000 5 3,200,000 5 3,500,000 14 9,700,000

7.2  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน

1 13,000,000 2 700,000                  -                            -   3 13,700,000

7.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร

7 3,000,000 6 1,890,000 5 1,840,000 18 6,730,000

7.4  การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 4 4,300,000 5 1,330,000 5 2,030,000 14 7,660,000
7.5  การปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน

6 8,300,000 6 6,745,000 2 1,500,000 14 16,545,000

รวม 22 31,600,000 24 13,865,000 17 8,870,000 63 54,335,000

8.1 การพัฒนาการเรียนรูควบคูปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค

10                   615,000 12           1,188,100 12             1,281,900 34          3,085,000

8.2 พัฒนาระบบบริหารและสงเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

3                   814,000 6           1,291,000 6             1,305,000 15          3,410,000

8.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและการสรางแหลงเรียนรู 4              11,934,000 4           7,246,000 4             9,283,000 12        28,463,000
8.4  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 2                     90,000 2              103,000 2                118,000 6             311,000

รวม 19 13,453,000 24 9,828,100 24 11,987,900 67 35,269,000
รวมทั้งสิ้น 122 204,041,100 146 277,545,400 147 165,579,700 415 889,196,000

8. การพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

7. การพัฒนาเพื่อความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
พระชนมพรรษา 84 พรรษา

 - เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั
- เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการท่องเท่ียว
- ประชาชนมีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ

 - ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
บา้นไร่สาธิต ม.9 ต.อุไดเจริญ 
อ.ควนกาหลง 
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

-                      1,939,500            -                     -  ประชาชนมีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ อบต.ควนกาหลง
อบต.ทุง่นุย้
อบจ.สตูล

2 ก่อสร้างหอดูดวงจนัทร์พร้อม
ปรับปรุงภูมิทศัน์

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการท่องเท่ียว  - ปรับปรุงภูมิทศัน์ จ  านวน 3 แห่ง 
 เช่น  หมู่ท่ี 3 ต.ควนขนั อ.เมือง
 เป็นตน้  ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

                         -                            -                200,000  - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน



อบจ.สตูล

3 ขุดลอกและปรับสภาพธรรมชาติบึง
ทะเลบนัของอุทยานแห่งชาติทะเล
บนั จงัหวดัสตูล

 - เพ่ือให้บึงทะเลบนั  มีสภาพเรียบร้อย
สวยงาม และเป็นช่ือเสียงของจงัหวดัสตูล 
 - เพ่ือส่ือความหมายธรรมชาติให้
นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจศึกษาธรรมชาติ
บึงทะเลบนั

 - ปรับปรุงขุดลอกและปรับสภาพ
ธรรมชาติทะเลบนั จ  านวน 1 แห่ง

                         -                            -             5,000,000  - ทะเลบนัมีสภาพเรียบร้อยสวยงาม และ
เป็นช่ือเสียงของจงัหวดัสตูลสืบไป 
- จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
 - เพ่ิมรายไดข้องภาครัฐและชุมชน

อุทยานแห่งชาติ
ทะเลบนั
อบจ.สตูล

4 ปรับปรุงบ่อน ้าพุร้อน ต.ทุง่นุย้  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
- ประชาชนมีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ

 - ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ
- ก่อสร้างบ่อแยก ชาย - หญิง
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

                         -               1,000,000                        -    -  ประชาชนมีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ อบจ.สตูล

   1.1  พฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเทีย่วให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน

ที่

รายละเอยีดโครงการพฒันาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพฒันาด้านการท่องเทีย่ว

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการท่องเท่ียว 62



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

5 ปรับปรุงสวนสาธารณะ  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการ
ท่องเท่ียวตลอดทั้งปี
 

  - ปรับปรุงสวนสาธารณะ
 เช่น หาดราไว  เป็นตน้
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

                         -               1,000,000                        -    - จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

6 พฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ถ ้าภูผาเพชร

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการ
ท่องเท่ียวตลอดทั้งปี
 - เพ่ือส่งเสริมอาชีพสร้างรายไดใ้ห้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี
 - เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสะดวก  เพียงพอ

 - ตามแบบแปลนท่ีก าหนด                          -               1,500,000           1,000,000  - จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน
 - นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภยั
 - นกัท่องเท่ียวไดมี้ระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวก  เพียงพอ

อบต.ปาลม์
พฒันา

อบจ.สตูล

7 ปรับปรุงภูมิทศัน์ริมคลองดุสน  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการ
ท่องเท่ียวตลอดทั้งปี
 - เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและนนัทนาการ
ให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี

 - ปรับปรุงภูมิทศัน์ จากคลองดุสน - 
ฉลุง ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

                         -                            -           10,000,000  - จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - ประชาชนเขา้มาใชเ้ป็นถานท่ีพกัผ่อน 
และนนัทนาการ

ทต.ควนโดน
อบจ.สตูล

8 ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บริเวณอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา ต.ปากน ้า อ.ละงู

 - เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว
 - เพ่ือส่งเสริมอาชีพสร้างรายไดใ้ห้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี

 - ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 ต.ปากน ้า อ.ละงู

                         -                            -             4,000,000  - จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

อุทยานหมู่เกาะ
เภตรา/

อบจ.สตูล

9 ปรับปรุงภูมิทศัน์
แหลมตนัหยงโป- หาดทรายยาว

 - เพ่ือปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติให้มีระบบและไดม้าตรฐาน
 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการ
ท่องเท่ียวตลอดทั้งปี
 - เพ่ือส่งเสริมอาชีพสร้างรายไดใ้ห้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี

 - ปรับปรุงภูมิทศัน์ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด

                         -                            -             1,000,000  - จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

อบต.ตนัหยงโป
อบจ.สตูล
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10 คนรักษป่์าตน้น ้า  - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ เยาวชนในการรัก
และหวงแหนส่ิงแวดลอ้ม
 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
 - เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้ประชาชนชน

 - กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติจาก
บ่อน ้าพุร้อน ถึง น ้าตกร้อยวา

                         -                            -                100,000  - เยาวชนประชาชนมีจิตส านึกรักและหวง
แหนส่ิงแวดลอ้ม
 - นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษม์าเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - สร้างรายไดใ้ห้ประชาชนชนมากข้ึน

อบจ.สตูล

11 ก่อสร้างสะพานเดินท่องเท่ียวในป่า
ชุมชน ม.7 , 18  ต.ละงู  อ.ละงู

 - ก่อสร้างสะพานเดินท่องเท่ียวในป่าชุมชน  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด
 - จ านวน  2  แห่ง

 - ตามแบบแปลนท่ีก าหนด
 - จ านวน 2 แห่ง

                         -                            -             4,400,000  - มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม
 - สมารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนได้

อบต.ละงู/
อบจ.สตูล

                         -               5,439,500         25,700,000

1 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งเป็นระบบ

 - เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง
เป็นระบบ

 - ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งเป็นระบบ เช่น
การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียว
จงัหวดั  เป็นตน้

               200,000                          -                          -    - การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลไดรั้บการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ

อบจ.สตูล

200,000                          -                          -   

1 จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์
การท่องเท่ียว

 - เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว
ของจงัหวดัสตูล

 - จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ การ
ท่องเท่ียว เช่นกิจกรรม
ส่ือสารมวลชนสมัพนัธ์  
เป็นตน้

               200,000                100,000              100,000  - การท่องเท่ียวของจงัหวดัเป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียวโดยผ่านส่ือทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมากยิ่งข้ึน

อบจ.สตูล

   1.2  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างเป็นระบบ

    1.3  ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเทีย่วเชิงรุก
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2 จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์
การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัให้เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ
 - เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวจงัหวดั
สตูลเพ่ิมข้ึน

 - จดัท าส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น วิทยุ
 /โทรทศัน/์ป้ายประชาสมัพนัธ์ / ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์/แผ่นพบั / วีซีดี คู่มือ
ท่องเท่ียว ฯลฯ

            3,000,000             3,000,000           3,000,000  - การท่องเท่ียวของจงัหวดัเป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
มากยิ่งข้ึน
 - นกัท่องเท่ียวหนัมาเท่ียวจงัหวดัสตูล
เพ่ิมข้ึนเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัประชาชน

อบจ.สตูล

3 จดัประกวดภาพถ่ายและ
วีทีอาร์แหล่งท่องเท่ียว  และ
วิถีชีวิตจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล
 - เพ่ือประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดั
สตูล

 - จดัประกวดภาพถ่าย และวีทีอาร์
แหล่งท่องเท่ียว  และวิถีชีวิตจงัหวดั
สตูล

               300,000                          -                          -    - การท่องเท่ียวของจงัหวดัเป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
มากยิ่งข้ึน
 - นกัท่องเท่ียวหนัมาเท่ียวจงัหวดัสตูล
เพ่ิมข้ึนเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัประชาชน

อบจ.สตูล

3,500,000 3,100,000 3,100,000

1 จดัอบรม สมัมนา ทศันศึกษา
ดูงานดา้นการท่องท่ียว

 - เพ่ือก าหนดรูปแบบในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั
 - เพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการ
ท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐานเพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียว       
- เพ่ือรวบรวมแนวความคิดในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูลให้ทดัเทียมกบั
จงัหวดัอ่ืน

 - ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัสตูล 
 - บุคลากรชุมชนดา้นการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนจงัหวดัสตูล 
- มคัคุเทศก ์
                      ฯลฯ

 -  - 300,000 - ผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
พฒันาสถานประกอบการของตนเองให้มี
มาตราฐานท่ีดีข้ึน
- บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวมีความรู้ความ
สารมารถเพ่ิมข้ึน
- ประชาชนและเยาวชนในจงัหวดัสตูลมี
อาชีพท่ีมัน่คง

อบจ.สตูล

                         -                            -   300,000

    1.4  พฒันาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ว
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1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 - เพ่ือยกระดบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูล
ให้ไดม้าตรฐานสากล 
- ยกระดบักิจกรรมของแต่ละอ าเภอให้เป็นท่ี
ประทบัใจแก่นกัเท่ียว   
- เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศท่ีเดินทางมาเท่ียว
จงัหวดัสตูล

 - จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทุกอ าเภอ
 - จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทุกรูปแบบ เช่นแข่งขนัตกปลา,
แข่งขนัพารามอเตอร์ชาเลนจ,์แข่งขนั
เรือพาย,แข่งขนัตะกร้อเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ฯลฯ

1,500,000 1,500,000 1,500,000  - แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลทุกอ าเภอ
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
 - กิจกรรมต่างๆ เป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาร่วมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน                                                         
   - ประชาชนในจงัหวดัสตูลมีรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

2 มหกรรมเปิดโลกทศัน์การท่องเท่ียว
เชิงวิถีชีวิตชุมชนจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูล
ให้เป็นท่ีรู้จกัของคนทั้งในและต่างประเทศ     
  
- เพ่ือสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้
ผลิตภณัฑชุ์มชนและการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัเพ่ิมมากข้ึน

 - จดัแสดงมหกรรมสินคา้ผลิตภณัฑ์
ชุมชน (OTOP)
- จดักิจกรรมพบปะระหวา่งผูผ้ลิต
และผูข้าย  
- จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
โดยชุมชนจงัหวดัสตูล

1,200,000                          -                          -    - แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสตูลทุกอ าเภอ
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
 - ประชาชนในจงัหวดัสตูลมีรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

3 เปิดฟ้าอนัดามนัสวรรคส์ตูล  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูล
- เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูล

 - จดังานเปิดฟ้าอนัดามนัสวรรคส์ตูล
- จดักิจกรรมแสงสีเสียงส่ือผสม

            1,000,000             1,000,000           1,000,000  - นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน

อบจ.สตูล

    1.5 ส่งเสริมกจิกรรมด้านการท่องเทีย่วตลอดทั้งปี
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4 จดัการแข่งขนัอนัดามนัสตูล
มินิ -ฮาลฟ์มาราธอน

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูล
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

 - จดักิจกรรมเดิน - ว่ิง 500,000 500,000 500,000  - นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน

อบจ.สตูล

5 แข่งขนัว่ิงผลดัอ่าวไทยสู่อนัดามนั 
สงขลา-สตูล (THAI GULF TO 
ANDAMAN RELAY RUN 
SONGKHL-SATUN)

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลงั
กาย

 - จดัหรือร่วมกิจกรรมกบัองคก์ร
อ่ืน ๆจ านวน  1 คร้ัง

500,000 500,000 500,000  - นกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน

สนง.ท่องเท่ียว
และกีฬาฯ/
อบจ.สตูล

6 จกัรยานเพ่ือการท่องเท่ียว  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลงั
กาย

 - จดัการแข่งขนัแรลล่ีจกัรยาน 
-  ว่ิงป่ันเฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดิน

               400,000 100,000                        -   -จงัหวดัสตูลเป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมข้ึนโดยใชกี้ฬา
เป็นส่ือ

อบจ.สตูล

7 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ในแหล่งท่องเท่ียว

 - เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว
 - เพ่ือส่งเสริมอาชีพสร้างรายไดใ้ห้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี

 - จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ตามแหล่งท่องเท่ียว
 - จดักิจกรรมบริการ เช่น สปา นวด
แผนไทย ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ เป็นตน้

                         -                            -             1,000,000  - จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
 - ประชาชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

5,100,000 3,600,000 4,500,000

                         -    -                        -   

  -   -  -

   1.6  จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่วและความปลอดภัยในการท่องเทีย่ว

   1.7   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการท่องเทีย่ว
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ
โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

1 อบรมผูป้ระกอบการร้านคา้  
โรงแรม  และสถานบริการ

 - เพ่ือส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีความรู้และ
เขา้ใจดา้นระเบียบขอ้กฎหมาย
ของ  อบจ.
 - เพ่ือให้ผูป้ระกอบการมีส่วนร่วมและ
เต็มใจในการช าระภาษีให้กบั อบจ.
เพ่ิมมากข้ึน
 - เพ่ือให้ผูป้ระกอบการมีความเขา้ใจถึงการ
น าเงินภาษีไปพฒันาจงัหวดั

 - อบรมผูป้ระกอบการร้านคา้ โรงแรม
 และสถานบริการในจงัหวดัสตูล

                         -                  300,000                        -    - ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจ
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
 - อบจ. จดัเก็บภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

                         -             300,000.00                        -   

8,800,000 12,439,500 33,600,000

   1.8  เพิม่มาตรฐานการให้บริการ ร้านค้า  โรงแรม  สถานบริการ
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 สายบา้นผงั 19 - บา้นผงั ปาลม์ 1
(บ.ผงั 19 ม.8  ต.นิคมพฒันา - 
บ.ผงัปาลม์ 1 ม. 1 ต.ปาลม์พฒันา 
อ.มะนงั)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 880 ม.ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 ม

                3,696,000                            -                            -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ปาลฒ์ฯ
อบต.นิคมฯ
อบจ.สตูล

2 สาย บ.ควนกนัติง -  บ.กาลนัยตีนั 
(บ.ควนกนัติง หมู่ท่ี 7 ต.บา้นควน -
บ.กาลนัยตีนั ม. 5 ต.เจะ๊บิลงั อ.เมือง)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 5.000 กม.

                             -   5,000,000                     -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง
อบจ.สตูล

3 สาย บ.ทุง่สายเหรียง-บ.ยา่นซ่ือ
(บ.ทุง่สายเหรียง ม.2 ต.ควนโดน -
 บ.ยา่นซ่ือ ม.2 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 5.300 กม.
N  6°50'11.14"
E 100° 2'56.18"
N  6°46'25.82"
E 100° 4'28.75"

                6,000,000                            -                            -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ยา่นซ่ือ
อบต.ควนโดน

/อบจ.สตูล

4 สาย บ.ควนโต๊ะเหลง - บ.ควนนิมิตร
(บ.ควนโต๊ะเหลง ม.4 ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน - บ.ควนนิมิตร ม.1 
ต.ควนกาหลง อ.ควนการหลง)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง3.300 กม.

(N 6° 48 27.78 

E100°7 57.88 

N 6° 50 50.70 

E100°344.76 )

                             -                              -             13,860,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ควนโดน/
อบต.ควนกาหลง

/อบจ.สตูล

รายละเอยีดโครงการพฒันาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ยทุธศาสตร์ที ่ 2 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีท่ันสมัย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

    2.1  ก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก และทางน า้ให้เช่ือมโยงกนัทั้งจังหวดั

ถนนผิวจราจรลาดยาง
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

5 สาย บ.ป่าเสม็ต - บ.สะพานแร่
( บ.ป่าเสม็ต ซ.สมานมิตร ม.1 ต.ท่าเรือ -
 บ.สะพานแร่ ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 1.480  กม.

(N 6° 4911.68  

E 99°5837.5 

N 6°49 0.94 

E 99°579.61)

                             -                              -               6,216,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ท่าแพ/อบต.
ท่าเรือ/อบจ.สตูล

6 สาย บ.ควนเก - บ.ควนพฒันา
( บ.ควนเก ม.1 ต.แป-ระ - 
บ.ควนพฒันา ซ.พร้อมพฒันา 9 ม.5
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 1.800 กม.

(N 6° 84 27.91

E 99°9161.48 

N 6°8365.28 

E 99°914174)

                             -                              -               7,560,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ท่าเรือ/อบต.
แป-ระ/อบจ.สตูล

7 สาย บ.สวนเทศ - บ.พรุตน้ออ้
(บ.สวนเทศ ม.5 ต.แป-ระ - 
บ.พรุตน้ออ้ ม.6 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 2.200 กม.
N 6.847351
E 99.908123
N 6.837806
E 99.901943

                             -                              -               9,240,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

8 สาย บ. ผงั 42 - บ.ผงั 5 
(บ.ผงั 42 ม.8 - บ.ผงั 5 ม.4 
ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 2.000 กม.

                             -                              -               8,400,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน



อบจ.สตูล
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

9 สาย บ.ซอย 6 - บ.ปลกัหวา้
( บ.ซอย 6 ม.4 ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง - บ.ปลกัหวา้ ม.4 
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 3.900 กม.

                             -                              -             16,380,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ควนกาหลง/
อบต.ท่าแพ/อบจ.

สตูล

10 สาย บ.ในเมือง - บ.วงัปลาดุก
 (ศรี อบจ.)
(บ.ในเมือง ม.12 ต.ละงู - 
บ.วงัปลาดุก ม.4 ต.ละงู อ.ละงู)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 1.200 กม.
N 6.859963
E 99.792166
N 6.857321
E 99.809332

                             -                              -               5,040,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

11 สาย บ.หนองคลา้ - บ.ควนใหญ่
(บ.หนองคลา้ ม.10 ต.ก าแพง -บ.ควน
ใหญ่ ม.4 ต.ก าแพง อ.ละงู)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 2.200 กม.
N 6.895752
E 99.771566
N 6.894474
E 99.788947

                             -                 9,240,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ปากน ้า/อบจ.
สตูล

12 สาย ยางในคง
(บ.ยางในคง ม.12 ต.ละงู อ.ละงู)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 3.200 กม.
N 6.860133
E 99.792166
N 6.847692
E 99.818001

                             -                              -             13,440,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

13 สาย บ.ผงั 6 - บ.ผงั 8 
(บ.ผงั 6 ม.9 ต.นิคมพฒันา -บ.ผงั 8 ม.4 
ต.นิคมพฒันา อ.มะนงั)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 3.200 กม.
N 6.938185
E 99.934387
N 6.932050
E 99.908295

                             -                              -             13,440,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

14 สาย บ.มะหงงั - บ.ทุง่ทะนาน
(บ.มะหงงั ม.1 ต.ทุง่บุหลงั - บ.ทุง่
ทะนาน ม.3 ต.ทุง่บุหลงั  อ.ทุง่หวา้ )

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง 0.638 กม.

                             -                              -                  703,800  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

15 ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณตลาดนดั
ควนโดน (ทางเขา้ - ออก)

 - เพ่ือให้ประชาชนใชส้ าหรับ
เดินทางเขา้ออกตลาดไดส้ะดวก

 - ถนนลาดยางแอสฟัสทติ์ก 
คอนกรีต กวา้ง 8 เมตร ยาว 
100 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด)

600,000                  -                        -                       - ประชานในพ้ืนท่ีไดรั้บความสะดวก
ในการใชถ้นนในการไปซ้ืออาหาร
อุปโภคบริโภค

อบจ.สตูล

10,296,000 14,240,000 94,279,800

1 ก่อสร้างถนน สายสะพานโยง - สะพาน
เหล็ก (บ.สะพานโยง ม.1
 ต.ควนโดน -บ.สะพานเหล็ก ม.6 
ต.ควนโดน อ.ควนโดน)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,230 ม.ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม

                             -                 3,471,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

ทต.ควนโดน
อบต.ควนโดน
อบจ.สตูล

2 สาย บ.ดินทรุด - บ. เบาะเต
(บ.ดินทรุด ม.6  - บ. เบาะเต ม.2 
ต.ยา่นซ่ือ)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 5.00 ม.  
ระยะทาง 1.500 กม.

                             -                              -               6,300,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ยา่นซ่ือ/อบจ.
สตูล

ถนนผิวจราจร คสล.
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

3 สาย บ.คลองน ้าเค็ม - บ.คลองขุด
(บ.คลองน ้าเค็ม หมู่ท่ี 16  ต.ละงู - 
บ .คลองขุด หมู่ท่ี 9 ต.ละงู)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 5.00 ม.  
ระยะทาง 1.500 กม.
N 6.878625
E 99.834223
N 6.876665
E 99.826498

                             -                 5,400,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

4 สาย หนา้โรงเรียนห้วยมะพร้าว - 
บ.ผงั 41 (หนา้โรงเรียนห้วยมะพร้าว ม.
12 ต.ละงู  - บ.ผงั 41 ต.อุไดเจริญ
 อ.ควนกาหลง

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง  2.400 กม.

                             -                              -             10,080,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

5 สาย บ.นาโต๊ะแจ - บ.โคกพยอม
( บ.นาโต๊ะแจ ม.2 ต.ละงู - 
บ.โคกพยอม ม.18 ต.ละงู อ.ละงู)

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ผิวกวา้ง 6.00 ม.  
ระยะทาง  2.600 กม.
N 6.898820
E 99.793668 
N 6.814988
E 99.810834

                             -                              -             10,920,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

                             -                 8,871,000           27,300,000

1 ปรับปรุง/ ซ่อม /สร้างถนนของอบจ.  - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ระยะทาง 15.000  กม.               45,000,000             45,000,000           45,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

45,000,000 45,000,000 45,000,000

ซ่อม/สร้างถนน
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คศล. ท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของ อบจ.

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
 คศล. ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบจ.

              10,000,000             10,000,000           10,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

2 ก่อสร้างสะพาน เขตเทศบาลเมืองสตูล 
เช่ือมหมู่ท่ี 4 ต.ควนขนั อ.เมือง

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 9.00 ม.
ยาว 40.00  ม. 
(N 6  36  53, E 100 03 49 )

                             -                 4,000,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ควนขนั
/อบจ.สตูล

3 ก่อสร้างสะพานศรีอบจ. เช่ือม หมู่ท่ี 12 -
 บา้นวงัปลาดุก ม.4 ต.ละงู อ.ละงู

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 7.00 เมตร
ยาว  16.00 เมตร  
( N 6 51 44, E 99 47 11)
N 6.859963
E 99.792166
N 6.857321
E 99.809332

                1,600,000                            -                            -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

4 ก่อสร้างสะพานหมู่ท่ี 4 ต.เกตรี อ.เมือง  - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 7.00 เมตร
ยาว  15.00 เมตร
( N 6 40 35, E 100 04 37)

                1,200,000                            -                            -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

5 ก่อสร้างสะพานหมู่ท่ี 12 - หมู่ท่ี 13
ต.ฉลุง อ.เมือง

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 9.00 ม.
ยาว 12.00 ม.

                             -                 1,200,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ฉลุง
/อบจ.สตูล

6 ก่อสร้างสะพานขา้มคลองปาหนนั หมู่ท่ี
 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 7.00 ม. 
ยาว 8.00 ม.

                             -                    720,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบต.ท่าเรือ
/อบจ.สตูล

สะพาน คสล.
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

7 ก่อสร้างสะพานหมู่ท่ี 3 ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน - หมู่ท่ี 3 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 7.00 ม.
ยาว 35.00 ม.

                             -                 3,150,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

8 ก่อสร้างสะพาน คสล.บา้นอุใดเจริญ 
ม.6 ต.อุใดเจริญ-บา้นผงั 44-117 ม.2 ต.
นิคมพฒันา อ.มะนงั

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 9.00 ม.
ยาว 70.00 ม.

                             -                              -               7,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

9 ก่อสร้างสะพานหมู่ท่ี 1 ต.น ้าผุด -
 หมู่ท่ี 6 ต.นิคมพฒันา อ.มะนงั

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้ง 7.00 ม.
ยาว 15.00 ม.

                             -                              -               1,350,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

10 ก่อสร้างสะพานบา้นผงั 16,17,19 
หมู่ท่ี  8 ต.นิคมพฒันา อ.มะนงั

 - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรและขนส่งสินคา้

 - กวา้งขนาด  6.00  ม.
ยาว  10.00  ม.

                             -                              -                  900,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
และขนส่งสินคา้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

12,800,000 19,070,000 19,250,000

1 ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
ท่อระบายน ้า คศล. 
ท่ี อบจ.รับผิดชอบ

 - เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นกัท่องเท่ียวไดรั้บความสะดวกใน
การสญัจร

 - ปรับปรุง / ซ่อมแซม ท่อ
ระบายน ้า คศล. ท่ี อบจ.
รับผิดชอบ

                1,000,000               1,000,000             1,000,000  - ประชาชนและนกัท่องเท่ียวมีความ
สะดวกในการสญัจรและขนส่งสินคา้
เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

2 ท่อเหล่ียม คสล.ถนนสาย
บา้นคีรีวง - บา้นทุง่ดินลุ่ม

 - เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ขงัในชุมชน

 - จ านวน  2 จุด
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

                             -                              -               1,000,000  - ป้องกนัน ้าท่วมขงัในเขตชุมชนได้
อยา่งถาวร

อบจ.สตูล

                1,000,000               1,000,000             2,000,000

1 ขุดลอกล าคลอง หนอง บึง สระ  - แกปั้ญหาน ้าท่วม
- แกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือการ
เกษตร ปศุสตัว ์และน ้าอุปโภค 
บริโภค

 - ขุดลอกล าคลอง หนอง บึง
สระ ตามแบบท่ีก าหนด

                1,000,000                            -             10,000,000  - การเดินเรือมีความสะดวกและปลอดภยั อบจ.สตูล

ท่อ/รางระบายน า้ คสล.

ดูแลรักษาทางน า้ ร่องน า้ ภายในจังหวดั
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

2  ขุดลอกร่องน ้า  - เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

 - ขุดลอกร่องน ้า ตามแบบท่ี
ก าหนด

                             -                              -             10,000,000  - น ้าไม่ท่วมขงัในไร่นาและบา้นเรือน
ราษฎร

อบจ.สตูล

3 ส ารวจออกแบบแนวทางการแกปั้ญหา
น ้าท่วมทั้งระบบ

 - เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา
น ้าท่วมในภาพรวม

 - จา้งส ารวจออกแบบ                              -                              -               1,000,000  - ขอ้มูลในการแกปั้ญหาน ้าท่วมทั้งระบบ อบจ.สตูล

1,000,000               -                        21,000,000          

1 ท่าเทียบเรือบา้นคลองลิดี 
หมู่ท่ี 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - จ านวน 1 แห่ง
ตามแบบท่ีก าหนด

                             -                              -   
            2,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร

ทางน ้ามากข้ึน
อบจ.สตูล

2 ท่าเทียบเรือบา้นเกาะยาว 
หมู่ท่ี 1 ต.ปูย ูอ.เมือง

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว  100 เมตร

                             -                 4,000,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบต.ปูยู
/อบจ.สตูล

3 ท่าเทียบเรือบา้นเกาะ
ยะระโตดนุย้ หมู่ท่ี 4 
ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - ขนาดกวา้ง  2.00 ม.  ยาว  
200 ม.

                             -                 3,200,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบต.เกาะสาหร่าย
/อบจ.สตูล

4 ท่าเทียบเรือบา้นตนัหยงโป 
หมู่ท่ี 1 ต.ตนัหยงโป อ.เมือง

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - ขนาด 3.2 ม.x 500 ม.                              -               20,000,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบต.ตนัหยงโป
/อบจ.สตูล

5 ท่าเทียบเรือบา้นบากนัเคย 
หมู่ท่ี 3 ต.ตนัหยงโป อ.เมือง

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - ขนาด 3.2 ม. x  85 ม.                              -                 8,000,000                          -    - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบต.ตนัหยงโป
/อบจ.สตูล

6 ท่าเทียบเรือ หมู่ท่ี 3 ต.คลองขุด 
อ.เมือง

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - ขนาดกวา้ง 10.5 ม. 
ยาว 14 ม.

                             -                              -               1,500,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบจ.สตูล

7 ท่าเทียบเรือเพ่ือการพาณิชย ์
และการท่องเท่ียว

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - จ านวน 1 แห่ง
ตามแบบท่ีก าหนด

                             -                              -               5,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบจ.สตูล

8 ท่าเทียบเรือบา้นหลอมปืน 
หมู่ท่ี 4 ต.ละงู อ.ละงู

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - ยาว 50 เมตร                              -                              -               3,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบต.ละงู
/อบจ.สตูล

ก่อสร้าง การจัดการ และดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน า้
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

9 ท่าเทียบเรือบา้นหวัหิน 
หมู่ท่ี 1 ต.ละงู อ.ละงู

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

  - ขนาดพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
150 ตร.ม. พร้อมปรับปรุง
สถานท่ี

                             -                              -               2,200,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบจ.สตูล

10 ท่าเทียบเรือวงัวน หมู่ท่ี 1 
ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - จ านวน 1 แห่ง
ตามแบบท่ีก าหนด

                             -                              -               2,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบต.ขอนคลาน
/อบจ.สตูล

11 ท่าเทียบเรือ หมู่ท่ี 2 ต.ทุง่บุหลงั
อ.ทุง่หวา้

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสญัจรทางน ้า

 - จ านวน 1 แห่ง
ตามแบบท่ีก าหนด

                             -                              -               1,500,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการสญัจร
ทางน ้ามากข้ึน

อบจ.สตูล

                             -   35,200,000 17,200,000

70,096,000 123,381,000 226,029,800

1 ขุดสระน ้าขนาดใหญ่พร้อมก่อสร้าง
ระบบประปาและขยายประปา 
ม.10 ต.ท่าแพ -ม.1 ต.สาคร

 - เพ่ือเก็บน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค บริโภค 
การเกษตร และปศุสตัวใ์นฤดูแลง้

 - ขุดสระน ้า ตามแบบท่ี
ก าหนด

              15,000,000                            -                            -    - ประชาชนมีน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค บริโภค 
การเกษตร และปศุสตัวใ์นฤดูแลง้

 อบต.ท่าแพ
อบต.สาคร
อบจ.สตูล

2 ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบประปา  - เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน ้า
อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

 - ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขต
ระบบประปา ตามแบบท่ี
ก าหนด

              16,000,000             16,000,000           16,000,000  - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน ้าอุปโภค บริโภค
ตลอดปี

อบจ.สตูล

              31,000,000             16,000,000           16,000,000

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ไฟฟ้าใชแ้ละ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ขยายเขตไฟฟ้า ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูล

                             -               10,000,000                          -    - ประชาชนไดมี้ไฟฟ้าใชแ้ละมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

อบจ.สตูล

2.2  ก่อสร้าง  บูรณะ  และบ ารุงรักษา  แหล่งน า้  ระบบชลประทาน  ระบบประปา  ขยายเขตการบริการ  น า้ประปา  และไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง/ขยายเขตประปา

ไฟฟ้า
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ทีรั่บผิดชอบ

2 ติดตั้งระบบส่องสวา่ง  - เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการสญัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

 - ติดตั้งระบบส่องสวา่งใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล

                             -               10,000,000                          -    - ประชาชนไดรั้บความสะดวกในการ
สญัจรไปมา และมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น

อบจ.สตูล

-                          20,000,000 -                      

31,000,000             36,000,000            16,000,000          

1 สนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดั 
ผงัเมืองเฉพาะและผงัเมืองชุมชน

 - เพ่ือสนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวม
จงัหวดั ผงัเมืองเฉพาะและผงัเมือง
ชุมชน

 - สนบัสนุนการจดัท าผงั
เมืองรวมจงัหวดั ผงัเมือง
เฉพาะและผงัเมืองชุมชน

                             -                    200,000                200,000  - จงัหวดัสตูลมีผงัเมืองรวมจงัหวดั
 ผงัเมืองเฉพาะและผงัเมืองชุมชน

อบจ.สตูล

-                          200,000 200,000

1 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบน
ถนน

 - เพ่ือปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ
อนัตรายบนถนนท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบจ.

 - ด าเนินการปรับปรุงผิว
จราจรและก่อสร้าง
เคร่ืองหมายจราจรบริเวณจุด
เส่ียงอนัตรายบนถนนท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของ อบจ.
  สตูล

                1,000,000               2,000,000             2,000,000  - ประชาชนมีความปลอดภยัในการ
สญัจรไปมา 
 - ลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในการสญัจร
ไปมา

อบจ.สตูล

2 ศูนยข์อ้มูลระบบแผนท่ีเส้นทางของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูล

 - เพ่ือตั้งศูนยข์อ้มูลระบบแผนท่ี
เส้นทางขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล

 - ด าเนินการจดัตั้งศูนย์
ขอ้มูลระบบแผนท่ีเส้นทาง
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล

                             -                    350,000                350,000  - อบจ.มีขอ้มูลในการพฒันาจงัหวดัใน
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และวิศวกรรม
จราจร  ไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นระบบ

อบจ.สตูล

1,000,000 2,350,000 2,350,000

102,096,000 161,931,000 244,579,800

2.3  การจัดท าผังเมืองรวมจังหวดั ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน

2.4  เพิม่ / ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมงานวศิวกรรมจราจร
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 ประกวดศูนยบ์ริการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต  าบล 
จงัหวดัสตูล ปี 2555

 - เพ่ือแสดงผลงานของศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต  าบล
 - เพ่ือเป็นตวัอยา่งของศูนยบ์ริการฯอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั
- เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานของ
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต  าบล

  - จดัประกวดศูนยฯ์                 50,000                        -                         -    - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศูนยบ์ริการ
อ่ืนๆ ในการพฒันาปรับปรุง
ศูนยบ์ริการฯ ให้ มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน
 - ประชาสมัพนัธ์ผลงานของ
ศูนยฯ์ ในระดบัภาคและ
ระดบัประเทศ 
- เสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนในทอ้งถ่ินให้เป็นชุมชน
กา้วหนา้และน่าอยู่

สนง.เกษตรฯ
/อบจ.สตูล

2 จดัตั้งโรงงานน ้ายางขน้  - เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางให้ผลผลิต
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

 - จดัหาสถานท่ี 
- ก่อสร้างโรงงาน
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด  ฯลฯ

                        -              5,000,000                       -    - มีแหล่งรวบรวมน ้ายางขน้และ
เกษตรกรสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน

อบจ.สตูล

3 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - เพ่ือสร้างรายไดเ้สริมให้กบัเกษตรกร  - การเล้ียงไก่เบตง
 - การท าฟาร์มผ้ึง
 - การเล้ียงแพะ
 - กลุ่มอาชีพปศุสตัว ์ และประมง
               ฯลฯ

                        -                 500,000              500,000  - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
 - เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล

                50,000            5,500,000              500,000

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

3.1  ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

ที่

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
วตัถุประสงค์
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

โครงการที่

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
วตัถุประสงค์

1 ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรดา้น
ผลผลิต

 -  กระจายสินคา้ช่วงภาวะผลผลิตตกต ่า
 -  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในช่วงผลผลิตตกต ่า

 - จดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงผลผลิตตกต ่าทุก
อ าเภอ

              200,000               200,000              200,000  - สามารถกระจายสินคา้ทาง
การเกษตรในช่วงผลผลิตตกต ่า
ไดท้นัที

อบจ.สตูล

2 เทศกาลผลิตผลทางการเกษตร  -  เพ่ือช่วยส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย
สินคา้ของเกษตรกร
 -  เพ่ือส่งเสริมการปลูกผลไมใ้นพ้ืนท่ี

 - จดังานเทสกาลผลิตผลทาง
การเกษตรจงัหวดัสตูล

              200,000               200,000              500,000  - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน
 - ส่งเสริมการท าการเกษตร

อปท.ในพ้ืนท่ี
อ.ควนโดน
อบจ.สตูล

3 จดัตั้งตลาดกลางเพ่ือการเกษตรและ
สินคา้พ้ืนเมือง

 - เพ่ือรองรับกระจายสินคา้ของเกษตรกร
 -  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการจ าหน่ายสินคา้

 - ปรับปรุง,ปรับเกรด
- สร้างร้ัว ลานคอนกรีต อาคาร
                        ฯลฯ

           5,000,000            5,000,000           5,000,000  - มีตลาดกลางรองรับในการซ้ือ
ขายสินคา้เกษตรและสินคา้
พ้ืนเมือง
-เกษตรกรสามารถกระจายสินคา้
ไดท้นัตามฤดูกาล

อบจ.สตูล

           5,400,000            5,400,000           5,700,000

1 ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ  -  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภณัฑ์
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน

 - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น
 ผลิตภณัฑชุ์มชน , ผลิตขนม  ฯลฯ

                        -                 300,000                       -    - ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
อตัราการวา่งงานลดลง

อบจ.สตูล

2 ฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน  - เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้กบั
เยาวชนในจงัหวดัสตูล
 - เพ่ือให้เยาวชนรู้จกัการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม

 - เยาวชนในจงัหวดัสตูล                         -                          -                100,000  - เยาวชนสามารถเลือกประกอบ
อาชีพตามความรู้ความสามารถท่ี
ตนถนดั

อบจ.สตูล

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตร

3.3  ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาอาชีพ
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

โครงการที่

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
วตัถุประสงค์

3 จา้งนกัเรียน นกัศึกษา
ระหวา่งปิดภาคเรียน

 - เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศึกษามี
รายไดร้ะหวา่งปิดภาคเรียน
 - เพ่ือให้นกัเรียน นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การ
ปฏิบติังาน

 - รับนกัเรียน นกัศึกษาเขา้ท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน อยา่งนอ้ย 5 คน

                        -                          -                200,000  - นกัเรียน  นกัศึกษามีรายได้
ระหวา่งปิดภาคเรียน
 - นกัเรียน นกัศึกษา ไดเ้รียนรู้
และประสบการณ์ในการปฏบติั
งาน

อบจ.สตูล

                        -   300,000 300,000

1 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พล อดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ

 - เพ่ือแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชนตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยุ่
หวัภูมิพล อดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ

  - สนบัสนุนโครงการใน
พระราชด าริและพระราชเสาวนีย์

                        -                          -                500,000  - ประชาชนไดรั้บประโยชน์ตาม
เป้าหมายของแต่ละโครงการ

อบจ.สตูล

                        -                          -                500,000

1  ส่งเสริมการลงทุน  - เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนในจงัหวดัสตูล
มากข้ึน
 - เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงสถาบนั
การเงินในระบบมาข้ึน
 - เพ่ือส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ 
และสนองนโยบายของรัฐ

 - จดัสมัมนาเพ่ือส่งเสริมการลงทุน
                       ฯลฯ

              150,000                        -                         -    - มีการลงทุนในจงัหวดัสตูลมาก
ข้ึน

หอการคา้ฯ
/อบจ.สตูล

3.4  ส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

3.5  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย์

ยทุธศาสตรท่ี  3  ดา้นเศรษฐกิจ 81



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

โครงการที่

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
วตัถุประสงค์

2 อบจ.สตูลพบผูป้ระกอบการฯ  - เพ่ือรับทราบปัญหาและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นขอ้เสนอแนะต่างๆระหวา่งผูบ้ริหาร
กบัผูป้ระกอบการ 
 - เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ระกอบการ

 - จดัสมัมนาทางวิชาการผูบ้ริหาร 
อบจ.สตูลพบผูป้ระกอบการฯ

                        -                 160,000                       -    - สามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ในการจดัเก็บรายได ้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ
 - ทราบถึงความตอ้งของ
ผูป้ระกอบการและน ามาแกไ้ขได้
อยา่งถูกจุด

อบจ.สตูล

3 จดัท าแผนแม่บทพฒันาตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตร

 - เพ่ือให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  - จดัท าแผนแม่บทพฒันา
ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร

              500,000               500,000                       -    - มีตลาดกลางเพ่ือการเกษตร อบจ.สตูล

4 ส่งเสริมการก่อสร้างโรงงานผลิต
น ้ามนัปาลม์/น ้ามนัพืช

 - เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภท
ปาลม์น ้ามนัและอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล

 - ส่งเสริมการก่อสร้างโรงงานผลิต
น ้ามนัปาลม์/น ้ามนัพืช

                        -                          -             1,000,000  - สามารถลดตน้ทุนการขนส่ง
ปาลม์

อบจ.สตูล

              650,000               660,000           1,000,000

1 การส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  - เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้ของ
จงัหวดัสตูลให้เพ่ิมมากข้ึน
 - เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสตูล

 - เจรจาการคา้กบัต่างประเทศไม่
นอ้ยกวา่ 3 ประเทศ
 - คา้ขายสตัวน์ ้าทะเล
 - คา้ขายสินคา้เกษตร

                        -                 500,000              500,000  - ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพร้อยละ  70
 - ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ  10  ของ
รายไดท่ี้มีอยูเ่ดิม

อบจ.สตูล

2 ปรับปรุงตลาดนดัชายแดนไทย - 
 มาเลเซีย

 - เพ่ือส่งเสริมให้มีการคา้ขายชายแดน
มากข้ึน

 - ตามแปลนท่ี อบจ. ก าหนด                         -                          -             1,000,000  - การคา้ขายชายแดนมีมูลค่าเพ่ิม
มากข้ึน

อบจ.สตูล

3.6  พฒันาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

โครงการที่

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
วตัถุประสงค์

3 ก่อสร้างศูนยจ์  าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง  - เพ่ือบริการและอ านวยความสะดวกให้กบั
นกัท่องเท่ียวในการซ้ือสินคา้
 - เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน

 - จ านวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด

                        -            10,000,000                       -    - ผูผ้ลิตสินคา้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  
และพฒันาสินคา้ OTOP

พฒันาชุมชนฯ/
อบจ.สตูล

                        -            10,500,000           1,500,000

6,100,000          22,360,000        9,500,000         
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาโรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

 - เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการ
สอนเนน้หลกัสูตรพิเศษท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
 - เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปพฒันาตนเองและทอ้งถ่ิน และเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา

 - สนบัสนุนการบริหารการศึกษาโรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6 เช่น การจดัการเรียนการ
สอนหลกัสูตรสองภาษา,การปรับปรุง
หลกัสูตร , อาหารเสริม (นม), อาหาร
กลางวนั,การจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์ เป็นตน้
 

             3,000,000             1,000,000              1,000,000  - รร.มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยา่งมีคุณภาพ มีแบบ
แผนท่ีเป็นระบบและ
มีส่วนร่วม

กองการศึกษาฯ 
รร.นิคมฯ
อบจ.สตูล

2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนน าร่องเนน้หลกัสูตร
เฉพาะดา้น

 - เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการ
สอนเนน้หลกัสูตรพิเศษท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
 - เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปพฒันาตนเองและทอ้งถ่ิน
 - เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา

 - หลกัสูตรการท่องเท่ียว 
 - หลกัสูตรการกีฬา 
 - หลกัสูตรสองระบบ 
 - หลกัสูตรการศึกษาทางเลือก 
(ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั)
 - พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์
             ฯลฯ

             1,000,000                          -                            -    - ทอ้งถ่ินมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถตาม
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและ
ยกฐานะคุณภาพชีวิตของคน
ในทอ้งถ่ินให้สูงข้ึน

โรงเรียนท่าแพผดุง
วิทย/์โรงเรียนสตูล
วิทยา/ อบจ.สตูล

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ยทุธศาสตร์ที ่ 4    การพฒันาด้านสังคม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกประเภท  ทุกระดับ
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 พฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นการ
ใชภ้าษาจีนและเกาหลี

 - เพ่ือให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถ
ดา้นการใชภ้าษาจีนและภาษาเกาหลีเพ่ือ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
 - เพ่ือพฒันาให้เยาวชนมีความพร้อมใน
การเป็นประชาคมอาเซ่ียนในปี 2015 
 - เพ่ือรองรับการพฒันาแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้และ
แผนพฒันาจงัหวดัสตูล

 - หลกัสูตรภาษาจีนและภาษาเกาหลี                 300,000                          -                            -    - โรงเรียนสามารถพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรียนและครู 
บุคลากรทางดา้นการศึกษา
และทกัษะการใชภ้าษาจีน
และภาษาเกาหลีเพ่ือการ
ส่ือสารตลอดจนมีความ
พร้อมต่อการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่
เป้าหมายตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาต่อไป

โรงเรียนสตูลวิทยา
 /อบจ.สตูล

4 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

 - เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนให้มีความพร้อมในการเรียนการ
สอนตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่ง
อบจ. กบักองบญัชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  และกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน

 - สนบัสนุนวสัดุครุภณัฑ ์ และส่ือการเรียน
การสอน
 - ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
 - พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
 - สนบัสนุนกิจกรรมทางวิชาการกีฬาและ
อ่ืน ๆ 
 - พฒันาบุคลากร
              ฯลฯ

                          -                  100,000 -                        - โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนมีความพร้อมในการ
จดัการเรียนการสอนมากข้ึน
 - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
การสอนของนกัเรียนเพ่ิม
สูงข้ึน

อบจ.สตูล
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

5 ส่งเสริมทกัษะทางวิชาการให้
แก่นกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยติ(ตาดีกา)

 - เพ่ือให้นกัเรียนศูนยต์าดีกาไดพ้ฒันา
ทกัษะและแสดงผลงานความรู้
ความสามารถ

 - จดัให้มีการแสดง การประกวด และ
แข่งขนัทกัษะทางดา้นวิชาการและกีฬา
ของนกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ า
มสัยติ(ตาดีกา)

                150,000                150,000                 150,000  - นกัเรียนศูนยต์าดีกาได้
แสดงผลงานทกัษะ
ความสามารถ
และเผยแพร่
 - นกัเรียนมีความสนใจใน
การแสวงหาความรู้

อบจ.สตูล

6  อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครู ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือพฒันาความรู้ความเขา้ใจของครู
ผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้
ภาวะโภชนาการเด็ก การเขียนเร่ืองส าหรับ
เด็กและการผลิตหนงัสือเล่มใหญ่เทคนิค
การเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวยั
และการผลิตส่ือการสอน

 -  ฝึกอบรมสมาชิกชมรมผูดู้แลเด็กเล็ก
จงัหวดัสตูล จ านวน 260 คน

                200,000                          -                            -    - ครูผูดู้แลเด็กเขา้ในธรรมชาติ
 และการพฒันาของเด็ก
ปฐมวยั  สามารถเขียน
แผนการจดัประสบการณ์  
สามารถออกแบบเคร่ืองมือ
การประเมินผลและปรับปรุง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานตามเป้าหมายของ
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั

ชมรมผูดู้แลเด็ก
จงัหวดัสตูล/อบจ.

สตูล

7 สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
ก าพร้าและผูด้อ้ยโอกาส

 - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กก าพร้าและ
ผูด้อ้ยโอกาสไดมี้การศึกษา

 - สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กก าพร้า
และผูด้อ้ยโอกาส

                          -                            -                   100,000  - เด็กก าพร้าและผูด้อ้ยโอกาส
ไดมี้การศึกษาท่ีสูงข้ึนและ
สามารถน าความรู้ท่ีไดม้า
พฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง

อบจ.สตูล
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

8 ส่งเสริม / จดัการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา

 - เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบั
ประชาชนในจงัหวดัสตูล
 - เพ่ือให้มีการจดัการเรียนการสอนโดย
ใชห้ลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน

 - สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา

                          -                            -                1,000,000  - ประชาชนมีความรู้ความสา
มาถตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตให้สูงข้ึน

ม.ราชภฎั/
อบจ.สตูล

9 พฒันาความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดั
สตูล

 - เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

 - จดัอบรมคอมพิวเตอร์ให้กบับุคลากรทาง
การศึกษา  บุคลากรของ อปท. และ
ประชาชนในจงัหวดัสตูล

             1,000,000                          -                            -    - สามารถน าความรู้ท่ีไดม้า
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์
ในการพฒันาองคก์รให้มี
ประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล

10 เตรียมความพร้อมนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดัสตูล
เขา้มหาวิทยาลยั

 - เพ่ือให้นกัเรียนชั้นม.6 ในจงัหวดัสตูล
ไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา
มากข้ึน
- เพ่ือสร้างความพร้อมและเพ่ิมศกัยภาพ
ทางวิชาการให้แก่นกัเรียนท่ีขาดโอกาส
ทางการศึกษา
- ยกระดบัคุณภาพชีวีตของเยาวชนใน
จงัหวดัสตูล

 - นกัเรียนชั้น ม.6 ในจงัหวดัสตูล
จ านวน 1,000 คน

             1,000,000                          -                            -    - นกัเรียนชั้น ม.6 มีโอกาส
ศึกษาต่อในะดบัอุดมศึกษา
มากข้ึน
 - คุณภาพการศึกษาจงัหวดั
สตูลไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง

รร.สตูลวิทยา/ อบจ.
สตูล
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

11 ส่งเสริมพฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรมและคุณภาพชีวิต

 - ส่งเสริมองคก์รดา้นการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมให้มีบทบาทในสงัคมมาก
ข้ึนและพฒันาศกัยภาพผูน้ าองคก์รดา้น
การศึกษาและศาสนา

 - จดังานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทศัน์
เยาวชนมุสลิม
 - อบรมบุคลากรองคก์รศาสนาอิสลาม
 - ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนและการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ฯ
                           ฯลฯ

             1,400,000                          -                            -    - องคก์รมุสลิมมี
ประสิทธิภาพและสามารถอยู่
ร่วมกนัไดบ้นพ้ืนฐานของ
ความเขา้ใจมากข้ึน

สนง.คณะกรรมการ
อิสลามฯ/อบจ.

             8,050,000             1,250,000              2,250,000

1 บริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีแหล่งศึกษา
คน้ควา้หาความรู้
 - เป็นศูนยร์วมขอ้มูล  ข่าวสาร  วิทยาการ 
 และเทคโนโลยไีวบ้ริการแก่เยาวชนและ
ประชาชน

 - จดัหาวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑไ์ว้
ประจ าศูนยฯ์ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี หนงัสือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ

                  50,000                  50,000                   50,000  - เยาวชนและประชาชนมี
แหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้

อบจ.สตูล

2 การจดัการศูนยเ์สาะหาและพฒันา
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใน
ทอ้งถ่ิน (ศูนย ์GTX) จงัหวดัสตูล

 - เพ่ือจดัแหล่งเรียนรู้ศูนยท์ดสอบและ
ศูนยอ์บรมเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ                   
- เพ่ือเสาะหา  พฒันา  และส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ           

  - การจดัการศูนยเ์สาะหาและพฒันาเด็กท่ี
มีความสามารถพิเศษในทอ้งถ่ิน (ศูนย ์
GTX) จงัหวดัสตูล
  - จดักิจกรรมให้เด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ

                500,000                500,000                 500,000  - เด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันาความรู้
ความสามารถมากข้ึน

อบจ.สตูล

4.2  ส่งเสริม  สนับสนุนเพิม่ช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
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จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 ส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุม
มาตรฐานการนิเทศและวิจยั
ทางการศึกษา

 - เพ่ือควบคุม ก ากบั ติดตามและพฒันา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
-  เพ่ือนิเทศช่วยเหลือการด าเนินงานดา้น
การศึกษาของโรงเรียน
- เพ่ือด าเนินการวิจยัทางการศึกษา

 -  ควบคุม ก ากบั ติดตามและพฒันา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 -  นิเทศช่วยเหลือการด าเนินงานดา้น
การศึกษาของโรงเรียน
 -  ด าเนินการวิจยัทางการศึกษา

                          -                  300,000                 300,000  - การจดัการศึกษาใน
โรงเรียนมีคุณภาพได้
มาตรฐาน บุคลากรปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
จดัท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ

อบจ.สตูล

                550,000                850,000                 850,000

1 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

 - เพ่ือพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนและหน่วยงานให้มีคุณภาพ

 - ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา
ให้ไดรั้บความรู้ประสบการณ์

                350,000                350,000                 350,000  - บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพมากข้ึน

อบจ.สตูล

                350,000                350,000                 350,000

1 การส่งเสริมและสนบัสนุนแการ
กีฬาจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมกีฬาจงัหวดัสตูล ให้ประสบ
ความส าเร็จสู่อาชีพ
 - เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งเรง

 - ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาจงัหวดั
สตูล
 - ส่งเสริมการออกก าลงักายของประชาชน
ทุกวยั

             2,000,000                          -                            -    - จงัหวดัสตูลมีนกักีฬาท่ีมี
คุณภาพ ประสบความส าเร็จ 
และประชาชนไดอ้อกก าลงั
กายมากข้ึน

สมาคมส่งเสริมการ
กีฬาจงัหวดัสตูล /

อบจ.สตูล

2 การจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือสนบัสนุนให้เด็กไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถและไดรั้บความรู้ ความ
สนุกสนาน

 - จดั/ร่วมกิจกรรมงานวนัเด็ก
 - สนบัสนุนของขวญั/ของท่ีระลึก

                800,000                800,000                 800,000  - เด็กไดแ้สดงออกตาม
ความสามารถ และเหมาะสม
กบัวยั

อบจ.สตูล

4.3  พฒันาบุคลากรด้านการศึกษา

4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการกฬีาและนันทนาการ
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
จงัหวดัสตูล

 - เพ่ือให้สนามกีฬากลางเป็นสนามกีฬาท่ี
ไดม้าตรฐานสากลรองรับการแข่งขนัใน
ระดบัภูมิภาคและประเทศได้

 - ก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา    
ตามแปลนท่ีก าหนด

             1,000,000             1,000,000            50,000,000  - สนามกีฬาสามารถรองรับ
การแข่งขนัในระดบัภูมิภาค
และระดบัประเทศได้

อบจ.สตูล

4 จดัการแข่งขนักีฬานกัเรียนและ
เยาวชน

 - เพ่ือให้นกัเรียนนกัศึกษาในจงัหวดัสตูล 
มีทกัษะและโอกาสในการแข่งขนักีฬา
 - เพ่ือหาตวัแทนนกักีฬา ไปแข่งขนัใน
ระดบัภาค/ประเทศ

 - จดัแข่งขนักีฬานกัเรียนและเยาวชน 
ระดบัจงัหวดั

                500,000                500,000                 500,000  - นกัเรียน นกัศึกษา ใน
จงัหวดัสตูลไดพ้ฒันาทกัษะ 
ทางดา้นกีฬา และสนใจการ
เล่นกีฬามากข้ึน

อบจ.สตูล

5 จดัการแข่งขนักีฬาสตูลลีก  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและ
ออกก าลงักาย
 - เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล

 - จดัการแข่งขนักีฬาสตูลลีก              2,500,000             2,500,000              2,500,000  - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
และสมบูรณ์
 - การกีฬาของจงัหวดัมีการ
พฒันาท่ีดีข้ึน

อบจ.สตูล

6 จดัส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล
เขา้ร่วมการแข่งขนั

 - เพ่ือส่งบุคลากรของ อบจ.สตูล เขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬา อบจ.คพั ภาคใตแ้ละ
ระดบัทอ้งถ่ินต่างๆ
 - เพ่ือสร้างความสมัพนัแก่บุคลากร
ของอบจ.สตูลกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืนๆ

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาต่างๆ เช่น อบจ.คพัภาคใต ้        
                      ฯลฯ

             1,500,000             1,500,000              1,500,000  - เกิดความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคลากรอบจ. สตูล
กบัหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืน

อบจ.สตูล
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7 ส่งเสริมนกักีฬาตวัแทนจงัหวดั
ไปแข่งขนักีฬาในระดบัภาค/
ประเทศ

 - เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนให้นกักีฬา
ตวัแทนของจงัหวดัไดมี้โอกาสเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ

 - ส่งนกักีฬาตวัแทนจงัหวดัสตูลเขา้ร่วม
การแข่งขนัในระดบัภาค / ประเทศ

                500,000                500,000                 500,000  - นกักีฬาตวัแทนของจงัหวดั
ไดท้กัษะทางดา้นกีฬาเขา้ใจ
กฎกติกาการเล่นกีฬาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง

อบจ.สตูล

8 จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ าสนาม
กีฬา

 - เพ่ือให้มีอุปกรณ์กีฬาไวป้ระจ าสนาม
 - เพ่ือให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน

 - จดัหาอุปกรณ์กีฬาพ้ืนฐานไวป้ระจ า
สนามอยา่งเพียงพอ

                  80,000                  80,000                   80,000  - ประชาชนไดเ้ล่นกีฬาและ
ออกก าลงักาย

อบจ.สตูล

9 ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน  - เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนและนนัทนาการของ
ประชาชน

 - ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูล

                500,000                          -                            -    - เป็นท่ีพกัผ่อนของ
ประชาชนและนกัท่องเท่ียว

อบจ.สตูล

10 จดัส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนัมหกรรม
กีฬาและวิชาการนกัเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามสัยติ(ตา
ดีกา) 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

 - เพ่ือให้นกัเรียนนกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะ
และแสดงผลงานความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ

 - จดัส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนัมหกรรมกีฬา
และวิชาการนกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยติ(ตาดีกา) 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

                200,000                          -                            -    - นกัเรียนไดแ้สดงผลงาน
ทกัษะความสามารถ
และเผยแพร่
 - นกัเรียนมีความสนใจใน
การแสวงหาความรู้

อบจ.สตูล

             9,580,000             6,880,000            55,880,000

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ดา้นสงัคม 91



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 พฒันาบุคลากรดา้นการกีฬา  - เพ่ือพฒันาบุคลากรดา้นการกีฬาไดรั้บ
ความรู้ ประสบการณ์ กฎกติกา
 - ระเบียบการแข่งขนัท่ีทนัสมยั และเป็น
ปัจจุบนัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ถ่ายทอดให้แก่นกักีฬาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

 - พฒันาบุคลากรดา้นการกีฬา -                                      200,000                 200,000  - บุคลากรดา้นการกีฬาของ
จงัหวดัสามารถน าความรู้ไป
พฒันาการกีฬาและถ่ายทอด
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม

อบจ.สตูล

                          -                  200,000                 200,000

1 ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุและ
กลุ่มเส่ียง

 - เพ่ือตรวจสุขภาพให้กบัประชาชน
- เพ่ือให้มีการเฝ้าระวงัและดูแลสุขภาพ
และให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงบริการ
ทางการแพทยไ์ดส้ะดวก

 - ตรวจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุ
 กลุ่มเส่ียง  จ  านวน 5,000 คน
 - คดักรองผูป่้วยโรคต่างๆ

             3,300,000                          -                            -    - ประชาชนไดรั้บริการทาง
การแพทย ์
- มีการเฝ้าระวงั ดูแลสุขภาพ
อยา่งต่อเน่ือง

อบจ.สตูล

2 อบรมพฒันาศกัยภาพและทศัน
ศึกษาดูงานดา้นสาธารณสุขของ
อสม.ในจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือพฒันาศกัยภาพอสม.ให้มีความรู้
ทกัษะในการท างานดา้นสาธารณสุข      - 
แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานดา้น
สาธารณสุข

 - ตวัแทนอสม.และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ  านวน 200 คน

                          -                  750,000                          -    - อสม.ไดพ้ฒันาศกัยภาพใน
การท างานมีทกัษะความรู้
และปะสบการณ์การท างาน
ดา้นสาธารณสุข

อบจ.สตูล

4.5  พฒันาบุคลากรด้านการกฬีา

4.6  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข  การป้องกนั  และควบคุมโรค

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ดา้นสงัคม 92



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชนดา้นสุขภาพ

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ และ
ไดรั้บบริการทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  และประหยดัค่าใชจ่้ายไม่ตอ้ง
เดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาลนอกเขต
จงัหวดัสตูล
 - เพ่ือรองรับการส่งต่อผูป่้วยจาก
โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามยั  และ
สถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ 

 - จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 
 - สนบัสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
                          ฯลฯ

             2,000,000                          -                            -    - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
และไดรั้บบริการดา้น
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
- ประชาชนประหยดัค่าใชจ่้าย
ไม่ตอ้งเดินทางไปรักษานอก
เขตจงัหวดัสตูล

โรงพยาบาลสตูล/
อบจ.สตูล

4 ส่งเสริม  สนบัสนุนดา้น
สาธารณสุข  การป้องกนั  
และควบคุมโรค

 - เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนดา้นสาธารณสุข
การป้องกนัและควบคุมโรค

 - ส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นสาธารณสุข  
การป้องกนั  และควบคุมโรค  
ในจงัหวดัสตูล

             1,000,000                300,000                 300,000  -  ประชาชนในจงัหวดัสตูล
ไดรั้บการส่งเสริม  สนบัสนุน
ดา้นสาธารณสุข  การป้องกนั 
 และควบคุมโรค

สนง.สาธารณสุข
/อบจ.สตูล

5 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง(แพทยท์างเลือก)

 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้

 - ประชาชนในจงัหวดัสตูล
 จ านวน 200 คน

                200,000                          -                            -    - ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้

อบจ.สตูล

             6,500,000             1,050,000                 300,000
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 ยกระดบัคุณภาพชีวิตเด็กพิการ
และครอบครัวจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมให้พ่ีเล้ียงและผูช่้วยเหลือ
เด็กพิการมีความรู้ ทกัษะในการช่วยเหลือ
และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและ
ครอบครัว
 - เพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวเด็กพิการ
 - เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กพิการ  และ
ครอบครัวรับรู้ประสบการณ์ การเขา้ถึง
สิทธิและโอกาสทางสงัคม

 - จดัฝึกอบรมพ่ีเล้ียงและผูช่้วยเหลือเด็ก
มือใหม่ การผลิตส่ือนวฒักรรมส าหรับเด็ก 
ฝึกบรมอาชีพและจดัค่ายครอบครัวสุขสนัต์

                200,000                          -                            -    - เด็กพิการและครอบครัว
เขา้ถึงสิทธิและไดรั้บโอกาส
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน
 - ผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแลผู ้
พิการมีการพฒันาตนเอง
เป็นรากฐานความเขม้แข็ง
ของการมีส่วนร่วมในสงัคม

ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษประจ า
จงัหวดัสตูล/
อบจ.สตูล

2 จดังานวนัอสม.  -  เพ่ือสร้างขวญั ก าลงัใจ แก่ อสม.  
ในจงัหวดัสตูล ในการด าเนินการ สุขภาพ
ภาคประชาชน
 -  เพ่ือรวมพลงัจดักิจกรรมรณรงคด์า้น
สุขภาพ
 -  เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่  อสม.    
ท่ีปฎิบติังานดีเด่น
 -  พฒันาบทบาทอสม.ในพ้ืนท่ี

 - ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุข  
จากทุกอ าเภอในจงัหวดัสตูล  
จ  านวน 2,000 คน

                200,000                200,000                 200,000   -  อสม.ในจงัหวดัสตูลมี
ขวญัและก าลงัใจในการ
พฒันางานสาธารณสุข
  -  สร้างความรักความ
สามคัคีและความสมานฉนัท์
 

อบจ.สตูล

4.7  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการสวสัดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 บา้นทอ้งถ่ินไทยเทิดไท้
องคร์าชนั

 - เพ่ือช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส   - ก่อสร้าง ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัให้กบั
ประชาชนผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส

                          -                            -                   200,000  -  ประชาชนผูย้ากไร้และดอ้ย
โอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อบจ.สตูล

                400,000                200,000                 400,000

1 ป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม และยาเสพติด

 - เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนไดรู้้จกั
วิธีการป้องกนัและปราบปราม 
อาชญากรรมและภยัยาเสพติด
 - เพ่ือให้สถานประกอบการมีมาตรฐาน
และไม่เป็นแหล่งมัว่สุมของเยาวชน

 - อบรมให้ความรู้เยาวชน ประชาชน
 - จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์
 - จดัอบรมผูป้ระกอบการและตรวจสอบ
สถานประกอบการภายในจงัหวดัสตูล

                          -                  250,000                          -    - ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบถึง
วีธีการป้องกนั ปราบปราม 
อาชญากรรม และภยัจากยา
เสพติด
 - การก่ออาชญากรรมและยา
เสพติดลดลง

อบจ.สตูล

                          -                  250,000                          -   

1 ฝึกทบทวนอาสาสมคัรต ารวจ
บา้นป้องกนัอาชญากรรม

 - เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของอาสาสมคัรต ารวจบา้น
- เพ่ือเพ่ิมจ านวนเครือข่ายในชุมชน
ป้องกนัอาชญากรรม
- เพ่ือเป็นก าลงัเสริมในการป้องกนั
อาชญากรรม
- เพ่ือให้อาสาสมคัรต ารวจบา้นเป็นท่ี
ยอมรับของประชาชน

 - ฝึกอบรม ภาคทฤษฎีและภาคสนาม
อาสาสมคัรต ารวจบา้น จ านวน 250 คน

                126,200                          -                            -    -อาสาสมคัรต ารวจบา้นมี
ทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ี
- เพ่ิมจ านวนเครือข่ายใน
ชุมชนป้องกนัอาชญากรรม
- มีก าลงัเสริมในการป้องกนั
อาชญากรรมในชุมชน
- อาสาสมคัรต ารวจบา้น
ไดรั้บการยอมรับจาก
ประชาชน

ต ารวจภูธรจงัหวดั
/ อบจ.สตูล

                126,200                          -                            -   

4.8  การจัดระเบียบสังคมและชุมชน

4.9  การรักษาความสงบ  เรียบร้อย  และความปลอดภัย  ของชุมชน
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 จดังานวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก  - เพ่ือปลุกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนกั
ถึงภยัยาเสพติด

 - จดัรณรงค ์เสวนา จดันิทรรศการ แข่งขนั
กีฬา

                100,000                100,000                 100,000  - ประชาชนต่ืนตวัและให้
ความร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

อบจ.สตูล

2 ศูนยป์ระสานงานเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติด อบจ.สตูล

 - เพ่ือเป็นศูนยด์  าเนินการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดตามบทบาทขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

 - ประสานการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดร่วมกบัหน่วยงานภาคีตาม
บทบาทของอปท.

                          -                    50,000                          -    - การแกไ้ขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
 - ปัญหายาเสพติดในจงัหวดั
สตูลลดลง

อบจ.สตูล

3 To Be Number One  - เพ่ือสร้างกระแสการออกก าลงักายและ
รักษาสุขภาพ
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

 - เพ่ือสร้างกระแสการออกก าลงักายและ
รักษาสุขภาพ
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนใชเ้วลา
วา่งให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด

                          -                  100,000                 100,000  - ประชาชน เยาวชนหนัมา
ออกก าลงักายและรักษา
สุขภาพมากข้ึน
 - ประชาชน เยาวชนใชเ้วลา
วา่งให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด

สนง.สาธารณสุข
/อบจ.สตูล

4.10  ส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนแนวนโยบาย
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล
- เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการ
จดัระเบียบสงัคมของกระทรวงมมหาดไทย
- เพ่ือควบคุมการเผยแพร่ระบาดของส่ิง
เสพติดและปัญหาอ่ืนๆ ในเด็ก วยัรุ่น 
เยาวชน ตลอดจนกลุ่มเส่ียงต่างๆ

 - สนบัสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การด าเนินมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

                  60,000                          -                            -    - สามารถส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายการจดั
ระเบียบสงัคมของ
กระทรวงมหาดไทย
- สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของส่ิงเสพติดและ
ปัญหาอ่ืนๆ ในเด็ก วยัรุ่น 
เยาวชน ตลอดจนกลุ่มเส่ียง
ต่างๆ 
-สนบัสนุนแนวนโยบายการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของรัฐบาลท าให้
ปัญหายาเสพติดลดลง

ศตส.จ.สตูล
/อบจ.สตูล

5  จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ด
ยาเสพติด

 - เพ่ือเป็นศูนยบ์  าบดัยาเสพติดของจงัหวดั
สตูล
- เพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด

 - จดัตั้งศูนยบ์  าบดัยาเสพติด ตามแบบท่ี
ก าหนด

             1,000,000                          -                            -    - ผูติ้ดยาเสพติดลดลง
- ผูติ้ดยาเสพติดไม่หนัไปเสพ
ยาซ ้า
- มีศูนยบ์  าบดัยาเสพติดใน
จงัหวดัสตูล

อบจ.สตูล

             1,160,000                250,000                 200,000

1 ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

 - เพ่ือให้อพปร.มีการแสดงออกดา้นต่างๆ
 และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งกนั

 -ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  เช่น จดังานวนั อปพร. , เครือข่ายทาง
ทะเล เป็นตน้

150,000               1,000,000                                     -    - อพปร.ในจงัหวดัสตูล ได้
ร่วมกนัแสดงออก และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งกนั

อบจ.สตูล

4.11  การป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภัย
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2 จดัซ้ือเรือทอ้งแบนส าหรับ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

 - ให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภยัแก่ประชาชน

 -จดัซ้ือเรือทอ้งแบน 420,000                                        -                            -    - ประชาชนไดรั้บประโยชน์แ
 และไดรั้บความปลอดภยัจาก
ภยัธรรมชาติ

อบจ.สตูล

3 จดัซ้ือเรือส าหรับให้ความ
ช่วยเหลือดา้นสาธารณภยัทาง
ทะเลพร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์

 -เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียว
ประชาชน

 -จดัซ้ือเรือพร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ เช่นชุดประดาน ้า เรือ และอุปกรณ์
อ่ืนๆ เป็นตน้

-                       1,500,000                                     -    - ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นกัท่องเท่ียวไดใ้ชป้ระโยชน์
และส่งเสริมการท่องเท่ียว

อบจ.สตูล

4 เสวนาใชปั้ญญาเพ่ือรับมือกบั
ภยัภิบติัจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือสร้างความต่ืนตวั และใชค้วามรู้ 
สากล และความรู้ทอ้งถ่ินในการรับมือกบั
ภยับติัในจงัหวดัสตูล
 - เพ่ือสร้างฐานขอ้มูลดา้นภยัพิบติัให้
ชุมชนในจงัหวดัสตูลให้สามารถเขา้ถึงได้
รวดเร็วและสามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้น
ระดบัชุมชนและประชาชนทัว่ไป
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายการแจง้ภยัพิบติัจาก
พ้ืนท่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 - เสวนาใชปั้ญญาเพ่ือรับมือกบัภยัพิบติั
- จดัเก็บขอ้มูลศกัยภาพของชุมชนใน
จงัหวดัสตูลเพ่ือการพฒันา

150,000               -                                               -    - ประชาชนมีความต่ืนตวัใน
การรับมือกบัภยัพิบติัใน
จงัหวดัสตูล
- มีฐานขอ้มูลดา้นภยัพิบติัให้
ชุมชนในจงัหวดัสตูล สามารถ
เขา้ถึงไดร้วดเร็วและปรับ
ใชไ้ดใ้นระดบัชุมชน
- มีเครือข่ายการแจง้เตือนภยั
พิบติั

อบจ.สตูล

                720,000             2,500,000                          -   

1 จดังานวนัสตรีสากล  -  เพ่ือส่งเสริมให้สตรีในระดบัจงัหวดัได้
ท  ากิจกรรมร่วมกนั
 -  เพ่ือสร้างความสมานสามคัคีประชาชน
ในจงัหวดั                                    
- ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น

 -ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ไม่นอ้ยกวา่ 
3,000 คน

                300,000                300,000                 300,000  -  สตรีในระดบัจงัหวดัไดท้  า
กิจกรรมร่วมกนั  สร้างความ
สมานสามคัคีของประชาชน
ในจงัหวดั

อบจ.สตูล

4.12  ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2 พิทกัษรั์กผูสู้งวยั  - เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ/สิทธิ
ประโยชน์และนนัทนาการ
 - เพ่ือให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี
 - เพ่ือสนบัสนุนการรวบกลุ่มและตั้ง
กองทุนสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุ

 - จดัฝึกอบรมผูสู้งอาย ุ 
จ  านวน  200  คน

                          -                  150,000 -                        - ผูสู้งอายมีุความรู้และเขา้ใจ
สิทธิประโยชน์  
 - มีชมรมผูสู้งอายรุายอ าเภอ  
และผูสู้งอายไุดรั้บการดูแล
และป้องกนัภาวะเส่ียงจาก
โรคต่าง ๆ 

อบจ.สตูล

3 ประกวดชุมชนตน้แบบ  - เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการสร้าง
สวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่
ประชาชนในชุมชนจงัหวดัสตูล
 - เสริมสร้างความเขม้แข็งเคหะชุมชน

 - จดักิจกรรมประกวดชุมชนตน้แบบใน
ดา้นการด าเนินงานกองทุน

                          -                  100,000                          -    - ชุมชนมีความเขม้แข็งเพ่ิม
มากข้ึน
 - ชุมชนมีสวสัดิการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

อบจ.สตูล

3 อบรมพฒันาศกัยภาพชุมชนใน
การป้องกนัและยติุความรุนแรง

 - เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวงั
ความรุนแรงในชุมชน

 - แกนน าทุกอ าเภอ 200 คน                           -                  200,000                          -    - มีการท างานแบบ
สหวิชาชีพในระดบัอ าเภอ      -
 มีการเฝ้าระวงัปัญหาความ
รุนแรงในชุมชนและส่งต่อ
อยา่งเป็นระบบ

อบจ.สตูล

                300,000                750,000                 300,000

27,736,200          14,530,000          60,730,000          
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
หลกัศาสนา

 - เพ่ือส่งเสริมให้องคก์รศาสนามี
บทบาทในสงัคมมากข้ึน
 - เพ่ือให้ประชาชนเพ่ิมความรู้
คุณธรรมจริยธรรม

 - จดัฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
เยาวชนและประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีจงัหวดั
สตูลและต่างจงัหวดั

           1,000,000            1,000,000            1,000,000  - องคก์รศาสนาและประชาชนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภายในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน

พุทธสมาคม
/อบจ.สตูล

2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
มุสลิม อบจ.สตูล

 - เพ่ือเป็นศูนยอ์บรมให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชน 
 - เพ่ือเป็นสถานท่ีท่ีให้เยาวชนไดท้  า
กิจกรรมและแสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง

 - จดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม 
อบจ.สตูล

500,000             500,000             500,000              - สามารถเป็นศูนยป์ระสานและให้
ความช่วยเหลือแก่เยาวชน 
 - เป็นสถานท่ีท่ีให้เยาวชนไดท้  า
กิจกรรมและแสดงออกในทางท่ี
ถูกตอ้ง

อบจ.สตูล

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

1 อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชาสามเณร 
 และบวชศีลจาริณี

 - เพ่ือให้เยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
 - เพ่ือปลูกฝังศีลธรรมและปฎิบติัตาม
หลกัค าสอนของศาสนาไดแ้ก่เด็กและ
เยาวชนและประชาชน

 - เด็ก เยาวชน  ประชาชนผูน้บัถือศาสนา
พุทธในจงัหวดัสตูล  

300,000             300,000             300,000              - เด็ก เยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี
มีศิลลธรรม

พุทธสมาคม
/อบจ.สตูล

5.2  ส่งเสริม  ท านุบ ารุงศาสนา

ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

5.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 100



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

2 อบรมให้ความรู้ครูสอนดา้นศาสนา
 กีรอฮาตี

 - เพ่ือให้ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในหลกัธรรม หลกัการ
ปฏิบิตของศาสนาท่ีถูกตอ้งเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียน สงัคมและ
ประเทศชาติ

 - ครูผูส้อนดา้นศาสนาในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล 200,000             200,000             -                      - ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในหลกัธรรมหลกัการปฏิบติัทาง
ศาสนาท่ีถูกตอ้ง 
 - รู้จกัวิธีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ถูกตอ้ง

อบจ.สตูล

3 อบรมพระนวกะภูมิคู่ธรรม 
(พระบวชใหม)่

 - เพ่ือให้พระบวชใหม่ให้มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระธรรมวินยัท่ี
ส าคญั ในเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้ง

 - พระนวกะบวชใหม่ และสามเณร
จ านวน   300 รูป

-                     170,000             170,000              - พระบวชใหม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ในศาสนาทายาทท่ีดี  ปฏิบติัหนา้ท่ี
กิจวตัรต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งในพระ
ธรรมวินยั

สนง.พระพุทธฯ
/อบจ.สตูล

4  ก่อสร้างห้องละหมาด  - เพ่ือให้ประชาชนใชใ้นการประกอบ
ศาสนกิจ

 - ก่อสร้างห้องละหมาด 
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

 - 1,000,000          1,000,000           - ประชาชนมีห้องละหมาดในการ
ประกอบศาสนกิจ

อบจ.สตูล

5 เพ่ิมศกัยภาพในการบริหารจดัการสงฆ์  - เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหาร
จดัการสงฆ์

 - สมัมนาพระสงฆเ์พ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ในการบริหารจดัการสงฆ์

-                     300,000             300,000              - พระสงฆมี์ศกัยภาพในการบริหาร
จดัการสงฆ์

อบจ.สตูล

              500,000            1,970,000            1,770,000

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 101



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

1 ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญัทางพุทธ
ศาสนา

 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาให้เขา้ถึงเยาวชนมากข้ึน
 - กระตุน้ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของ
วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา

 - ฝึกอบรม เยาวชน ประชาชน และเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ 
 - ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญัทางพุทธศาสนา  
เช่น  วนัวิสาขบูชา  วนัมาฆบูชา ฯลฯ

200,000             200,000             200,000              - เยาวชนมีความตระหนกั 
ท่ีจะสืบทอดและด ารงไวซ่ึ้งศาสนา
พุทธสืบไป
  - ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ประพฤติ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

สนง.พระพุทธฯ/
พุทธสมาคม/
อบจ.สตูล

2 ลานวฒันธรรมเพ่ือเยาวชนและ
ครอบครัว

 - เพ่ือส่งเสริมด ารงรักษารากเงา้ทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
จงัหวดัสตูล

 - ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม 5,000 คน                         -                 350,000               350,000  - ประชาชนไดเ้ห็นความส าคญัของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
 - ประชาชนไดมี้ความรู้เก่ียวกบั
ศิลปะวฒันธรรมและการแสดง
พ้ืนบา้น

อบจ.สตูล

3 จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา  - เพ่ือสนบัสนุนให้ประชาชนได้
ความรู้และตระหนกัถึงวฒันธรรม
ประเพณี

 - จดังานวนัซาลามตัฮารีรายา               400,000               360,000               360,000  - ประชาชนไดค้วามรู้และตระหนกั
ถึงวฒันธรรมประเพณีอนุรักษไ์ปสู่
เยาวชนรุ่นหลงั

อบจ.สตูล

4 ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม
จงัหวดัสตูล

 - เพ่ือสนบัสนุนให้ประชาชนได้
ความรู้และตระหนกัถึงวฒันธรรม
ประเพณี

 - จดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม
  เช่น งานกินเจ  
วนัคริตส์มาส งานชกัพระ  วนัสงกรานต ์        
                    ฯลฯ

              850,000               600,000               600,000  - ประชาชนไดค้วามรู้และตระหนกั
ถึงวฒันธรรมประเพณีอนุรักษไ์ปสู่
เยาวชนรุ่นหลงั

อบจ.สตูล

5 แข่งขนัวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล  และ
แสดงวา่วนานาชาติ

 - เพ่ือส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม  
และภูมิปัญยาชาวบา้นในการเล่น และ
ประดิษฐ์วา่ว

 - จดักิจกรรมแข่งขนัวา่วประเพณี
จงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ

           2,000,000            2,000,000            2,000,000  - ประชาชนเกิดความส านึก 
หวงแหน ประเพณี วฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย

อบจ.สตูล

5.3  ส่งเสริมการจัดกจิกรรมทางวฒันธรรม  งานประเพณแีละพธีิกรรมทางศาสนาทีม่ีลกัษณะเด่นของท้องถิ่น

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 102



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

6 ฝึกอบรมศาสนพิธีกรสงฆ์  - เพ่ือให้พิธีกรมีความรู้ เร่ืองงานบุญ
พิธี งานกุศลพิธี  รู้จกัวิเคราะห์การจดั
สถานท่ี และอุปกรณ์ ตลอดจนรู้จกั
ล าดบัหนา้ท่ี ขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง

 - จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ               100,000                         -                           -    - ไดศ้าสนาพิธีกรท่ีมีคุณภาพ
สามารถเป็นท่ีปรึกษา และได้
ตน้แบบของศาสนพิธีกรท่ีจะ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลงั

พุธสมาคม/อบจ.
สตูล

7 งานวนัร าลึกเกียรติประวติัท่าน
ศาสดามูฮมัมดั

 - เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมได้
รู้และระลึกถึงประวติัศาสดามูฮมัมดั

 - จดังานวนัร าลึกเกียรติประวติัท่าน
ศาสดามูฮมัมดั

300,000             300,000             300,000              - ประชาชนชาวไทยมุสลิมรู้ถึง
ประวติัและหลกัค าสอนของ
ศาสดามูฮมัมดั

อบจ.สตูล

3,850,000          3,810,000          3,810,000          

1 หอนาฬิกาประจ าเมือง  - เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ประจ า
เมืองสตูล

 - ก่อสร้างหอนาฬิกา                         -              1,000,000            1,000,000  - เป็นสญัลกัษณ์เมืองสตูล
 - เป็นสถานท่ีบอกเวลาประจ าเมือง

อบจ.สตูล

2 ปรับปรุงซุม้ประตูเมืองสตูล  - เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ประจ า
เมืองสตูล
- เพ่ือประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสตูล

 - ปรับปรุงซุม้ประตูเมืองสตูล            1,000,000            1,000,000            1,000,000  - เป็นเอกลกัษณ์เมืองสตูล อบจ.สตูล

           1,000,000            2,000,000            2,000,000

1 ส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละ
บ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวตัถุ

 - เพ่ืออนุรักษ ์และบ ารุงรักษา
โบราณสถาน โบราณวตัถุให้คงอยูคู่่
จงัหวดัสตูล

 - ส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละ
บ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวตัถุ

                        -                 200,000 -                      - โบราณสถานและโบราณวตัถุ
ไดรั้บการอนุรักษ ์และบ ารุงรักษา

อบจ.สตูล

                        -                 200,000                         -   

6,850,000       9,480,000       9,080,000       

5.4  ส่งเสริมให้มีการสร้างงานศิลปะของท้องถิ่นให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว

5.5  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวตัถุ

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 103



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 รักษ ์เล ป่า ฟ้า สตูล  - เพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
จงัหวดัสตูล

 - จดักิจกรรมเก็บขยะบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล

              1,000,000             1,000,000              1,000,000  - ทรัพยากรธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเท่ียวมีความ
สวยงามพร้อมตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว

อบจ.สตูล

2 ปรับปรุงและพฒันาศูนยเ์รียนรู้
ระบบนิเวศน์จงัหวดัสตูลสู่สากล 
อ.ละงู จ.สตูล

 - เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชน 
ประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัระบบนิเวศน์
ของพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล 
  - เพ่ือพฒันาบุคลากรรองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์

 - ปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้ 1 แห่ง  
ม.18 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล   
- อาสาสมคัรและมคัคุเทศกท์ั้ง 7 อ าเภอ

                           -                           -                   600,000  - มีแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชน
 ประชาชน เก่ียวกบัระบบ
นิเวศน์ของพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล 
 - ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์

อบจ.สตูล /ทสจ.สตูล/
เทศบาล/อบต.ในเขต
พ้ืนท่ี/เครือข่าย 
ทสม.จ.สตูล

3 ส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย ทสม.
จงัหวดัสตูล

 - เพ่ือเพ่ิมพลงัมวลชนให้มีบทบาทและ
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้
มากข้ึน 
- เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

 - ขยายเครือข่ายให้ครบทุกหมู่บา้น ต  าบล
 อ าเภอและจงัหวดั
- จดัประชุมปีละ 1 คร้ัง 
- จดัอบรมปีละ 1 คร้ัง
- ศึกษาดูงานปีละ 1 คร้ัง

                           -                  200,000                 200,000  - เครือข่ายในการักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมีสมาชิกเพ่ิมมาก
ข้ึน
- ทสม.สามาถน าความรู้
ใหม่ๆมาประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ี
ของตน

อบจ.สตูล /ทสจ.สตูล/
เทศบาล/อบต.ในเขต
พ้ืนท่ี/เครือข่าย 
ทสม.จ.สตูล

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

6.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ที่
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบโครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 104



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบโครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

4 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

 - เพ่ือปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
จงัหวดัสตูล

 - จดัอบรมปลูกจิตส านึกเครือข่าย
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม

                 200,000                         -                             -    - ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสตูล

อบจ.สตูล

              1,200,000             1,200,000              1,800,000

1 เสริมสร้างฟ้ืนฟูทรัพยากรสตัวน์ ้า  - เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลและ
ชายฝ่ังให้เกิดความสมุบูรณ์ สมดุลอยา่ง
ย ัง่ยนื
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชน 
ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจศึกษาระบบ
นิเวศน์ของพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล
 - เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตและ
น าพลงังานทดแทนมาใชม้ากข้ึน

 - ก าหนดเขตฟ้ืนฟูอยา่งนอ้ย 2 แห่ง 
 - จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้อยา่งนอ้ย 1 แห่ง
- เสริมสร้างกระบวนการสร้างพลงังาน
ทดแทน
- ปล่อยพนัธ์สตัวท์ะเลหายากอยา่งนอ้ย 2
 คร้ัง

                           -                           -                1,200,000  - ประชาชนสามารถใช้
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังไดอ้ยา่งย ัง่ยนืโดย
ระบบนิเวศน์ยงัมีความสมดุล
- เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจมี
แหล่งศึกษาเก่ียวกบัระบบ
นิเวศน์ของพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล
 - ประชาชนผลิตและน า
พลงังานทดแทนมาใชม้ากข้ึน

อบจ.สตูล /ทสจ.สตูล/
เทศบาล/อบต.ในเขต
พ้ืนท่ี/เครือข่าย 
ทสม.จ.สตูล

6.2  ส่งเสริมการฟ้ืนฟู  และบ าบัดส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 105



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบโครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

2 พฒันาแหล่งน ้าจงัหวดัสตูลเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอยา่งย ัง่ยนื

 - เพ่ือให้สามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
น ้าไดอ้ยา่งเต็มท่ีและเพียงพอ       - เพ่ือ
รักษาระบบนิเวศน์ป่าตน้น ้า และเพ่ิม
ปริมาณสตัวน์ ้า

 - ส ารวจและขุดลอกสระหรือแหล่งน ้า
อยา่งนอ้ย 2 แห่ง                                - 
ก่อสร้างฝายน ้าลน้อยา่งนอ้ย 5 แห่ง

                           -                           -                   900,000  - ประชาชนสามารถ
ประโยชน์จากแหล่งน ้าได้
อยา่งเต็มท่ีและเพียงพอ 
- ระบบนิเวศน์ป่าตน้น ้า
สมบูรณ์มีความสมดุลและ
ปริมาณสตัวน์ ้าเพ่ิมมากข้ึน

อบจ.สตูล /ทสจ.สตูล/
เทศบาล/อบต.ในเขต
พ้ืนท่ี/เครือข่าย 
ทสม.จ.สตูล

3 ทอ้งถ่ินไทยรวมใจภกัด์ิรักษพ้ื์นท่ีสี
เขียว

 - เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักษาและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
 - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

 - จดักิจกรรมปลูกตน้ไม ้
ปลูกป่าชายเลน
 - จดักิจกรรมรณรงครั์กษาป่า

                   50,000                  50,000                   50,000  - พ้ืนท่ีป่าของจงัหวดัสตูล
เพ่ิมมข้ึน
 - ประชาชนมีจิตส านึกในการ
รักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

อบจ.สตูล

4 จดัสร้างแหล่งอาศยัสตัวน์ ้าทางทะเล 
(ปะการังเทียม)

 - เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์สตัวน์ ้า  
สามารถสร้างรายไดใ้ห้ชาวประมงเพ่ิมข้ึน

 - ก่อสร้างและจดัวางปะการังเทียมใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล

                           -               5,000,000                           -    - ระบบนิเวศน์ไดรั้บการฟ้ืนฟู
 และชาวประมงมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

50,000                   5,050,000           2,150,000            

1 เฝ้าระวงัและป้องกนั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

 - เพ่ือเฝ้าระวงัและป้องกนั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เส่ือมโทรม

 - จดักิจกรรมฝ้าระวงัและป้องกนั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เส่ือมโทรม  

                           -                    50,000                           -    - ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัสตูล
มีความสมบูรณ์

อบจ.สตูล

6.3  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวงัและป้องกนัมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 106



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบโครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

2 ป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง  - เพ่ือป้องกนัการพงัทะลายของดิน
บริเวณริมคลอง และสามารถระบายน ้า
ในล าคลองไดเ้ร็วข้ึน
 - เพ่ือกั้นน ้าทะเลกดัเซาะฝ่ังและป้องกนั
น ้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร

 - ก่อสร้างตามแปลนท่ีก าหนด               1,500,000           10,000,000            10,000,000  - ป้องกนัการกดัเซาะแนว
ตล่ิงและการพงัทะลายของดิน
ไดอ้ยา่งถาวร

อบจ.สตูล

3 ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง  - เพ่ือเป็นแนวก าบงัคล่ืน ลม ท าลาย
ชายฝ่ังและเรือประมง

 - ตามแบบแปลนท่ีก าหนด               2,000,000           10,000,000            10,000,000  - สามารถลดความแรงของ
คล่ืนท่ีซดัเขา้ชายฝ่ัง
- ทรัพยสิ์นของชาวประมง
ไม่ไดรั้บความเสียหาย

อบจ.สตูล

              3,500,000           20,050,000            20,000,000

-                                                -                             -   

1  จดัการขยะโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  - เพ่ือเผยแพร่แนวนโยบายการจดัการ
ขยะโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื
 - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
คดัแยกขยะในครัวเรือน
- เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนสร้าง
รายไดใ้ห้แก่ครัวเรือน

 - อปท.ในจงัหวดัสตูลเขา้ร่วมไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 25
- จดัการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ

                 200,000                200,000                 200,000  - อปท.ทราบและเห็น
ความส าคญัการจดัการขยะ
โดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื
 - อปท.สาสมารถน า
กระบวนการแนวคิดและ
วิธีการจดัการขยะไปใชก้บั
ชุมชนในพ้ืนท่ีได้

อบจ.สตูล /ทสจ.สตูล/
เทศบาล/อบต.ในเขต
พ้ืนท่ี/เครือข่าย 
ทสม.จ.สตูล

6.5  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  ส่ิงปฎิกลู  และบ าบัดน า้เสีย

6.4  ส่งเสริมการศึกษาวจิัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 107



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบโครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

2 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

 - เพ่ือสร้างความเขม้แข็งให้ประชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
 - เพ่ือลดปัญหาขยะในแหล่งท่องเท่ียว

 - สนบัสนุนและด าเนินการบริหาร
จดัการขยะในจงัหวดัสตูล
 - สนบัสนุนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
 - จดักิจกรรมปลูกจิตส านึกให้บุคลากร
ในหน่วยงานด าเนินการ จดัเก็บคดัแยก
ขยะน ากลบัไปใช้
                       ฯลฯ

200,000                 200,000              200,000                - แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
สตูลมีระบบการบริหาร
จดัการขยะท่ีดี

อบจ.สตูล

3 ก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฎิกูล

 - เพ่ือรองรับจ านวนขยะท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การท่องเท่ียวทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
 - เพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐาน

 - ตามแบบแปลนท่ีก าหนด
 - สมทบเงินเขา้ร่วมโครงการก่อสร้าง
ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

              2,155,900             4,311,800              4,311,800  - สามารถรองรับจ านวนขยะท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการท่องเท่ียวทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต
 - แหล่งท่องเท่ียวมีมาตรฐาน
และมีความสะอาดมากยิ่งข้ึน

เทศบาลต าบลก าแพง/
อบจ.สตูล

4 คลองสวยน ้าใส  - เพ่ือติดตามคุณภาพน ้าในแม่น ้า
ล  าคลองของจงัหวดัสตูล

 - กลุ่มเยาวชนอนุรักษเ์พ่ือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในแม่น ้าล  าคลอง
เช่น คลองละงู คลองดุสน คลองท่าแพ 
เป็นตน้

                 100,000                100,000                 100,000  - แหล่งน ้า แม่น ้าล  าคลอง 
ไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าและพฒันาปรับปรุง

อบจ.สตูล

5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย  - เพ่ือบ าบดัคุณภาพน ้าจากแหล่งชุมชน
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ

 - ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย                            -   2,000,000            -  - คุณภาพน ้าในแหล่งน ้า
คุณภาพธรรมชาติมีคุณภาพดี
ไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์

อบจ.สตูล

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 108



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบโครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

6 การก าจดัส่ิงกีดขวางล าน ้า  - เพ่ือให้แม่น ้าล  าคลองในจงัหวดัสตูล  
มีความสะอาด  สวยงาม  และน ้าใน
ล าคลองใสมีคุณภาพ
 - เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมและการกดัเซาะ
ของตล่ิงได้

 - ด าเนินการหรือสนบัสนุนการ
ด าเนินการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ดูแลล าน ้าสายหลกัในจงัหวดัสตูล ใน
การก าจดัส่ิงกีดขวางล าน ้า  หรือขุดลอก
ล าน ้าเพ่ือระบายน ้า  ป้องกนั
น ้าท่วม  และกดัเซาะตล่ิง  เช่น  คลองดุ
สน คลองม าบงั  เป็นตน้

                           -                           -                   500,000  - สามารถป้องกนัน ้าท่วม
และการกดัเซาะของตล่ิงได้

อบจ.สตูล

2,655,900              6,811,800           5,311,800            

7,405,900              33,111,800         29,261,800          

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 109



2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 สุดยอดผูน้ ำสู่ควำมสมำนฉนัท์  - เพ่ือสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค ์มี
ควำมสำมำรถและควำมมุ่งมัน่เพ่ือเป็น
ผูน้ ำท่ีเขม้แข็งและสนบัสนุนพนัธกิจ
ขององคก์ร 
- เพ่ือสร้ำงควำมสมำนฉนัทใ์นจงัหวดั

 - ผูน้ ำทุกกลุ่มในจงัหวดัสตูล                    800,000                800,000                 800,000  - สร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค ์มีควำม
สำรถและควำมมุ่งมัน่เพ่ือเป็นผูน้ ำท่ี
เขม้แข็งและสนบัสนุนพนัธกิจของ
องคก์ร
- ท ำให้เกิดควำมสมำนฉนัท์
ในจงัหวดั

อบจ.สตูล

2 กิจกรรมเยำวชนจงัหวดัสตูล  - เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมรู้ ได้
ศึกษำวิธีกำรต่ำง ๆ ในระบบประชำธิปไตย
 และไดส้ะทอ้นปัญหำต่ำง ๆ ทำงสงัคม

 - จดักิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์
 - จดักิจกรรมอบรม ศึกษำดูงำน
 - กิจกรรมค่ำยเยำวชนส ำนึกรักทอ้งถ่ิน 
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉนัท์
                     ฯลฯ

                   500,000                500,000                 500,000  - เยำวชนสำมำรถเป็นผูน้ ำและ
เป็นแบบอยำ่งแก่เยำวชน
ในชุมชนได้
 - เยำวชนสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน

อบจ.สตูล

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพฒันาเพือ่ความสมานฉันท์และบริหารจัดการองค์กรที่ดี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7.1  การส่งเสริม  การมีส่วนร่วม  ของประชาชน  ในการพฒันาท้องถิ่น
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3 ฝึกอบรมเก่ียวกบักำรเงินกำรคลงั
ทอ้งถ่ิน

 -เพ่ือพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทกัษะดำ้นกำรเงิน กำรคลงั ให้แก่
ผูป้ฏิบติังำนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 - จดัฝึกอบรมให้ควำมรู้ จ  ำนวน 1 คร้ัง                              -                  200,000                           -    - ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมไดท้รำบ
แนวทำงกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรเงิน
กำรคลงั แลกเปล่ียนประสบกำรณ์
ระหวำ่งกนั และสำมำรถแกไ้ข
ปัญหำอุปสรรค 
ในกำรด ำเนินงำนรวมถึงน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและ
ตนเอง

อบจ.สตูล

4 อบจ. พบประชำชน  - เพ่ือไดอ้อกพบปะเยีย่มเยยีมประชำชน
รับทรำบสภำพปัญหำ และส่งเสริมอำชีพ
รำยได ้ตลอดจนสร้ำงจิตส ำนึกในกำรมี
ส่วนร่วมให้กบัประชำชน
   - เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร กิจกรรม  และ
ผลงำนของ อบจ. สตูล ให้ประชำชน
รับทรำบ

 - ผูน้ ำทอ้งถ่ิน ผูน้  ำชุมชน ประชำชน                 1,600,000             1,600,000              1,600,000  - อบจ.ออกพบปะเยีย่มเยยีน
ประชำชนรับทรำบปัญหำ และ
ส่งเสริมอำชีพรำยได ้ตลอดจน
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วม
ให้กบัประชำชนและมีโอกำสแสดง
ควำมคิดเห็นท ำ ท  ำให้เกิดควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำน

อบจ.สตูล

5 กำรมีส่วนร่วมตำมระบอบ
ประชำธิปไตย

 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนรู้และเขำ้ใจ
กำรมีส่วนร่วมตำมระบอบประชำธิปไตย
 - เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
พฒันำทอ้งถ่ิน

 - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำมระบอบ
ประชำธิปไตยในทุกอ ำเภอ

                             -                            -                   500,000  - ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรงำน  และพฒันำของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อบจ.สตูล
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6 ศูนยเ์ครือข่ำยเพ่ือแกไ้ขปัญหำและ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
พฒันำทอ้งถ่ิน (Clinic Center)

 - เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำร
ประสำนแผนพฒันำทอ้งถ่ินในจงัหวดั
 - เพ่ือแกไ้ขปัญหำของประชำชน

 - จดักิจกรรมเวทีสำธำรณะ 
อยำ่งนอ้ย อ ำเภอละ 1 คร้ัง
 - จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่เยำวชน  
ประชำชน กลุ่มองคก์รต่ำง ๆ 
 - ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหำตำม
มติคณะกรรมกำรบริหำรศูนยฯ์ 
ฯลฯ

                   100,000                100,000                 100,000  - อปท. หน่วยงำนส่วนกลำง/
ภูมิภำค ประสำนกำรพฒันำร่วมกนั
 - ประชำชนไดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำ
และกำรพฒันำตำมล ำดบัควำมส ำคญั
 - ประชำชนมีส่วนร่วมและ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำร
พฒันำทอ้งถ่ินมำกข้ึน

อบจ.สตูล

                3,000,000             3,200,000              3,500,000

1 ปกป้องสถำบนัส ำคญัของชำติ  - เพ่ือให้ปกป้องสถำนบนัชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษตัริย ์
- เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรัก 
ควำมสำสมคัคี มีเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ

 - จดักิจกรรมปกป้องสถำบนัชำติ ศำสนำ
 และพระมหำกษตัริย ์ เช่น 
ท ำป้ำย จดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
เป็นตน้

                             -                  200,000                           -    - ประชำชน มีควำมรัก และ
หวงแหน สถำบนัหลกัของชำติ
 - ประชำชน มีควำมรัก ควำม
สำมคัคี มีสถำบนัหลกัเป็นเคร่ืองยดึ
เหน่ียวทำงจิตใจ

อบจ.สตูล

2 เลือกตั้งสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำร
ส่วนจงัหวดัสตูล

 - เพ่ือให้มีสมำชิกสภำ อบจ. ตำมระเบียบ
และกฎหมำย
- เพ่ือส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย   
- เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

 - เลือกตั้งสมำชิกสภำอบจ.สตูล               13,000,000                500,000                           -    - มีสมำชิกสภำอบจ.ตำมระเบียบ
และกฎหมำย                                    
 - ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำม
ระบอบประชำธิปไตย

อบจ.สตูล

7.2  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

              13,000,000                700,000                           -   

1 วนัทอ้งถ่ินไทย  - เพ่ือเป็นกำรนอ้มร ำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณแห่งพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลำ้อยูห่วัฯ รัชกำลท่ี 5                  -
 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ
แก่ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ ขำ้รำชกำร ลูก
จำ้ปงระจ ำและพนกังำนจำ้งในสงักดั

 - จดักิจกรรมถวำยรำชสกักำระ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้
เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 5 เน่ืองในวนัทอ้งถ่ิน
ไทย 
- จดักิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมบ ำเพญ็
ประโยชน์หรือสำธำรณกุศล 
                             ฯลฯ

                   300,000                  40,000                   40,000  - ผูร่้วมกิจกรรมไดน้อ้มร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณแห่ง
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้
เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 5                         
 - บุคลำกรในสงักดัมีควำมสมคัร
สมำนสำมคัคีเพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

2 เผยแพร่ ประชำสมัพนัธ์ภำรกิจ
หนำ้ท่ี และผลงำนขององคก์ร

 - เพ่ือเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ภำรกิจ 
หนำ้ท่ี และผลงำนขององคก์รให้ส่วน
รำชกำรประชำชนไดรั้บทรำบ

 - จดัท ำวำรสำร อบจ. สตูล
 - เผยแพร่ ประชำสมัพนัธ์โดยใชส่ื้อ
ต่ำง ๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ ป้ำย วีซีดี 
แผ่นพบั เป็นตน้

                1,500,000             1,000,000              1,000,000  - ส่วนรำชกำร ประชำชนไดท้รำบ
ภำรกิจ หนำ้ท่ี และผลงำนของ
องคก์รไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง

อบจ.สตูล

3 พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จดักำรองคก์ร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัและ
กำรบริหำรงำนขององคก์ร
 - เพ่ือน ำควำมรู้ใหม่มำประยกุตใ์ชใ้นกำร
พฒันำขำ้รำชกำร  พนกังำนจำ้ง ของ อบจ.

 - ประเมินกำรปฏิบติังำน 4 ดำ้น  (BSC) 
- อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกร           
            ฯลฯ

                   100,000                          -                             -    - บุคลำกรขององคก์รมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัและ
กำรบริหำรงำนมำกข้ึน

อบจ.สตูล

4 จดัท ำแผนพฒันำ อปท.  - เพ่ือให้ อบจ. มีแผนเป็นเคร่ืองมือใน
กำรบริหำรงำนในดำ้นต่ำง ๆ

 - จดัท ำแผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วน
จงัหวดั  ตำมระเบียบก ำหนด

                   100,000                100,000                 100,000  - อบจ. สตูล มีแผนเป็นเคร่ืองมือ
ในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน

อบจ.สตูล

5 ติดตำมและประเมินผล  - เพ่ือให้ อบจ.มีเคร่ืองในกำรติดตำม และ
ประเมินผลแผนต่ำง ๆ

 - กิจกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพฒันำต่ำง ๆ รวบรวมเป็นรูปเล่ม 
 - จดัฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ติดตำมและประเมินผล

                   200,000                200,000                 200,000  - อบจ. สตูล มีผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ือน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงกำร
จดัท ำแผนฯ และโครงกำรในอนำคต

อบจ.สตูล

7.3  การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารราชการ  และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6 จดัท ำขอ้มูลทอ้งถ่ิน  - เพ่ือรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ินส ำหรับกำร
พฒันำ

 - ส ำรวจขอ้มูลในดำ้นต่ำง ๆในทุกพ้ืนท่ี
ของจงัหวดัสตูล

                             -                    50,000                           -    - อบจ. มีขอ้มูลสถิติประกอบกำร
จดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน

อบจ.สตูล

7 ส ำรวจออกแบบโครงกำรท่ี 
อบจ. ด ำเนินกำร

 - เพ่ือจำ้งออกแบบโครงกำรท่ี อบจ ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเองได้
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนิน
โครงกำรท่ี อบจ. ด ำเนินกำร

 - จำ้งส ำรวจออกแบบ                    500,000                          -                             -    - กำรด ำเนินโครงกำรมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน

อบจ.สตูล

8 ศึกษำวิจยัเพ่ือกำรพฒันำ  - เพ่ือศึกษำวิจยัต่อกำรพฒันำในดำ้นต่ำง ๆ 
 - เพ่ือให้มีขอ้มูลเป็นกรอบแนวทำงกำร
พฒันำจงัหวดัในอนำคต

 - จำ้งศึกษำวิจยัเพ่ือกำรพมันำในแต่ละ
ดำ้น  เช่น  กำรท่องเท่ียว  กำรขนส่ง  
กำรเกษตร  กำรอุตสำหกรรม  เป็นตน้

                   300,000                500,000                           -    - รำยงำนกำรศึกษำวิจยัต่อกำร
พฒันำในดำ้นต่ำง ๆ 
 - มีขอ้มูลเป็นกรอบแนวทำงกำร
พฒันำจงัหวดัในอนำคต

อบจ.สตูล

9 ส่งเสริมสนบัสนุนกำรใชพ้ลงังำน
ทดแทน

 - เพ่ือให้องคก์รใชพ้ลงังำนทดแทนตำม
ควำมเหมำะสม
 - เพ่ือลดภำระตน้ทุนขององคก์รในอนำคต

 - ปรับปรุงเคร่ืองยนตแ์ละรถยนตใ์น
องคก์ร
 - น ำพลงังำนสะอำดมำใชใ้นองคก์ร เช่น
 พลงังำนจำกแสง (Solar Cell)

                             -                            -                   500,000  - องคก์รสำมำรถประหยดัพลงังำน
และลดภำระตน้ทุนขององคก์รได้
อยำ่งมีประสิทธภำพ

อบจ.สตูล

                3,000,000             1,890,000              1,840,000

1 อบรมพฒันำประสิทธิภำพและ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ของ
ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ และ
พนกังำนจำ้ง สงักดัอบจ.สตูล

 - เพ่ือเพ่ิมทกัษะและประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติังำนของขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 
และพนกังำนจำ้ง

 - จดัอบรม เชิงปฏิบติักำร
-  ประชุม สมัมนำ
-  เสวนำ

                   200,000                200,000                 200,000  - บุคลำกรน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติังำน

อบจ.สตูล
7.4  การเพิม่สมรรถนะบุคลากร
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2 ส่งเสริมสนบัสนุนกำรศึกษำต่อใน
ระดบั ป.ตรี ป.โท ป.เอก ของ
บุคลำกร อบจ.สตูล

 - เพ่ือพฒันำควำมรู้และพฒันำศกัยภำพใน
กำรปฏิบติังำนของบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน

 - ผูบ้ริหำร สมำชิก ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง  
และพนกังำนจำ้ง ของ อบจ. สตูล
ไดศึ้กษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ตำม
จ ำนวนท่ีไดรั้บคดัเลือก

                   450,000                450,000                 450,000  - บุคลำกรน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำพฒันำ
องคก์รเพ่ือน ำไปสู่ควำมเจริญของ
ทอ้งถ่ิน

อบจ.สตูล

3 พฒันำศกัยภำพบุคลำกร อบจ.  - เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร
ร่วมกนัในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภำพ

 - อบรม สมัมนำ และทศันศึกษำดูงำน
ของบุคลำกร อบจ.สตูล  และ
ผูส้งัเกตกำรณ์ ภำยในประเทศ  และ  
หรือต่ำงประเทศ

                3,500,000                500,000                 500,000  - เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จดักำรร่วมกนัในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีประสิทธิภำพ

อบจ.สตูล

4 ฝึกอบรมเก่ียวกบักำรเงิน บญัชีและ
พสัดุ

 - เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี
 - เพ่ือให้มีควำมรู้ในกำรปฏบติังำนตำม
หนงัส่ือสงักำรและระเบียบใหม่ ไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถแลกเปล่ียน
เรียนรู้เรียนประสบกำรณ์ระหวำ่งกนัแลว้
น ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีได้
อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ

 - ฝึกอบรมเก่ียวกบักำรเงิน บญัชีและ
พสัดุ ให้กบับุคลำกรของอบจ.และ อปท.

                   150,000   -                           -    - บุคลำกรสำมำรถประยกุตค์วำมรู้
ท่ีไดม้ำใชก้บัองคก์รอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ

อบจ.สตูล

5 อบรมวินยัให้แก่บุคลำกร  อปท.  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัและ
กำรบริหำรงำนขององคก์ร
 - เพ่ือน ำควำมรู้ใหม่มำประยกุตใ์ชใ้นกำร
พฒันำขำ้รำชกำร  พนกังำนจำ้ง ของ อบจ.

 - จดัอบรมวินยัให้กบับุคลำกร อปท.ใน
จงัหวดัสตุล ปีละ 1 คร้ัง

                             -                  130,000                 130,000  - บุคลำกรขององคก์รมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัและ
กำรบริหำรงำนมำกข้ึน

อบจ.สตูล
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6 อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพงำนกำร
จดัท ำแผนพฒันำของ อปท.

 - เพ่ือเพ่ิมทกัษะกำรปฏิบติังำนให้แก่
เจำ้หนำ้ท่ี อบจ. และ อปท.อ่ืน ๆ

 - จดัฝึกอบรมและทศันศึกษำดูงำนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพงำนกำรจดัท ำ
แผนพฒันำของ อปท.

                             -                            -                   500,000  - บุคลำกรขององคก์รมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัและ
กำรบริหำรงำนมำกข้ึน

อบจ.สตูล

7 ทศันศึกษำดูงำนดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
(ICT)ภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ

 - เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศให้แก่บุคลำกร

จ ำนวน  1 คร้ัง                              -                            -   250,000  - บุคลำกรทอ้งถ่ินมีควำมรู้และ
ทกัษะในกำรใช ้ICT เพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

8 ฝึกอบรมดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้งแก่
แก่ประชำคมทอ้งถ่ิน

 - เพ่ือให้ประชำคมทอ้งถ่ินไดมี้ควำมรู้
เก่ียวกบัระเบียบ หนงัสือสัง่กำรเก่ียวกบั
กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
 - สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปพฒันำและ
ประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ในกำรพฒันำ
ทอ้งถ่ิน   ฯลฯ

 - ฝึกอบรมดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้งแก่
ประชำคมทอ้งถ่ิน

                             -                    50,000                           -   ระบบงำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเป็นไป
ดว้ยควำมถูกตอ้งเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ

อบจ.สตูล

                4,300,000             1,330,000              2,030,000

1 พฒันำศูนยเ์คร่ืองจกัรกล 
อบจ. สตูล

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน
เคร่ืองจกัรกล
 - เพ่ือเป็นศูนยบ์  ำรุง เคร่ืองจกัรกล
ของ อบจ.

 - พฒันำและก่อสร้ำงระบบ
สำธำรณูปโภคศูนยเ์คร่ืองจกัรกล
เช่น ร้ัว ถนน ระบบประปำ ไฟฟ้ำ 
(ตำมแบบแปลนท่ีก ำหนด)

                6,000,000             3,000,000   -  - องคก์รมีประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนมำกข้ึน               
- ส่งเสริมในดำ้นกำรบริหำรจดักำร
ของอบจ.

อบจ.สตูล

2 เพ่ิมประสิทธิภำพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชป้ระจ ำส ำนกังำน และ
เคร่ืองมือส ำหรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล
อบจ.สตูล

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน
ขององคก์ร
 - เพ่ือน ำเทคโลยท่ีีทนัสมยัมำใชใ้นกำร
บริหำรองคก์ร

 - จดัหำครุภณัฑท่ี์ใชป้ระจ ำส ำนกังำน 
เช่น  โต๊ะท ำงำน / เกำ้อ้ี กลอ้งถ่ำยรูป
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทีวี วิทยส่ืุอสำร
  ฯลฯ

                   500,000                500,000                 500,000  - องคก์รมีประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนมำกข้ึน

อบจ.สตูล

7.5  การปรับปรุง  พฒันา  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3 เพ่ิมประสิทธิภำพยำนพำหนะใน
กำรปฏิบติังำนองคก์ำรบริหำรส่วน
จงัหวดัสตูล

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ขององคก์ร

 - จดัหำยำนพำหนะรถยนตน์ัง่แบบ
ดบัเบิ้ลแค็บ จ  ำนวน 1 คนั  
         

                             -                  745,000                           -    - ศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนของ
ขำ้รำชกำรเพ่ิมมำกข้ึน

อบจ.สตูล

4 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอำคำร
และทรัพยสิ์นของ อบจ.สตูล 
ท่ีช ำรุดเสียหำยซ่ึงอยูใ่นควำม
รับผิดชอบของอบจ.

 - เพ่ือให้อยูใ่นสภำพท่ีดีสำมำรถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยำ่งเต็มท่ี

 - เช่น อำคำรส ำนกังำน ห้องประชุม
บำ้นพกั แหล่งท่องเท่ียว เสำไฟฟ้ำ 
ประปำ  เคร่ืองจกัรกล เป็นตน้   
( ตำมแบบแปลนท่ีก ำหนด)

                1,000,000             1,000,000              1,000,000  - ประชำชนไดรั้บประโยชน์จำก
ทรัพยสิ์นของอบจ.

อบจ.สตูล

5 ก่อสร้ำงโรงเก็บพสัดุอบจ.สตูล  - เพ่ือจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  - อำคำรขนำดกวำ้ง 8 ม. ยำว 20 ม. 
(ตำมแบบแปลนท่ีก ำหนด)

                             -               1,200,000                           -    - ส่งเสริมในดำ้นกำรบริหำร
จดักำรของอบจ.

อบจ.สตูล

6 พฒันำระบบสำรสนเทศและ
เทคโนโลยี

 - เพ่ือให้มีศูนยข์อ้มูลทอ้งถ่ิน
 - เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรให้แพร่หลำย
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน

 - พฒันำโปรแกรมและระบบเครือข่ำย
 - จดัท ำโปรแกรม 
 - จดัระบบบริกำร One Stop Service

                   100,000                300,000                           -    - อบจ. สตูล มีระบบสำรสนเทศท่ี
สำมำรถสนบัสนุนดำ้นกำรบริหำร
จดักำรองคก์ร
 - เพ่ิมศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน
ของเจำ้หนำ้ท่ี

อบจ.สตูล

7 ก่อสร้ำงอำคำร ท่ีจอดรถส ำนกังำน 
อบจ. สตูล ชัว่ครำว

 - เพ่ือควำมสะดวกและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของผูม้ำติดต่อรำชกำรและ
เจำ้หนำ้ท่ีขององคก์ร

 - ก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ ตำมแบบ
แปลนท่ีก ำหนด จ ำนวน 1 หลงั

                   200,000                          -                             -    - ผูม้ำติดต่อรำชกำรและเจำ้หนำ้ท่ี
มีควำมสะดวกมำกข้ึน

อบจ.สตูล

8 พฒันำปรับปรุงอำคำรศูนยข์อ้มูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรท่องเท่ียวอบจ.
สตูล

 - เพ่ือบริกำรท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำเท่ียว
จงัหวดัสตูล  
- เพ่ือแสดงภำพแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
สตูลแก่ผูส้นใจท่ีเขำ้มำเยีย่มชม และเป็น
ขอ้มูลในกำรท่องเท่ียวต่อไป

 - จดัตั้งศูนยข์อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว
- จดัท ำแกลลอร่ีเพ่ือกำรท่องเท่ียว
                       ฯลฯ

                   500,000                          -                             -    - นกัท่องเท่ียว หรือผูส้นใจได้
รับทรำบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวดัสตูล 
- สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดควำม
ประทบัใจและสนใจท่ีเดินทำงไป
เท่ียวตำมสถำนท่ีท่ีแนะน ำ

อบจ.สตูล

                8,300,000             6,745,000              1,500,000

              31,600,000           13,865,000              8,870,000
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์

 - เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์ห้กบันกัเรียน

 - จดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ให้กบันกัเรียน

-                     160,000             160,000              -นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

2 เสริมสร้างผูเ้รียนให้มีผลสมัฤทธ์ิใน
ระดบัดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 - เพ่ือเสริมสร้างผูเ้รียนให้มี
ผลสมัฤทธ์ิในระดบัดีทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

 - จดักิจกรรมแข่งขนันกัเรียนคนเก่ง
 - ส่งเสริมการเป็นเลิศทางวิชาการ
 - พ้ืนท่ีสีเขียว ฯลฯ

-                     350,000             350,000             
 - นกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ในระดบัดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

3 การจดัการเรียนรู้นอกสถานท่ี  - เพ่ือให้ครู  และนกัเรียนไดรั้บทกัษะ
  ความรู้  ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน

 - ครู  และนกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้
นอกสถานศึกษา อยา่งนอ้ยปีละ  
1  คร้ังทุกคน

                80,000                 92,000               105,000  - ครู  และนกัเรียนมีความรู้และ
ทกัษะจากประสบการณ์ตรง
น ามาใชก้บัทอ้งถ่ินของตน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

4 พฒันาการเรียนรู้โดยใชร้้านคา้สหกรณ์
เป็นฐาน

 - เพ่ือให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการร้านคา้โรงเรียน

 - โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชร้้านคา้สหกรณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอยา่ง
ให้ชุมชน

                10,000                 10,000                 10,000  - นกัเรียนเขา้ใจในกระบวนการ
สหกรณ์

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

5 การพฒันาการเรียนรู้โดยใช้
ค่ายวิชาการ

 - เพ่ือให้ครู  และนกัเรียนไดรั้บทกัษะ
  กระบวนการทางวิชาการและ
ส่งเสริมวิทยากรในทอ้งถ่ิน

 - จดัค่ายวิชาการตามกลุ่มสาระภาค
เรียนละ  2  ค่าย

                20,000                 23,000                 26,000  - นกัเรียนไดเ้พ่ิมทกัษะ
กระบวนการทางวิชาการตรง

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2555 - 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

8.1  พฒันาการเรียนรู้ควบคู่ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์

ยทุธศาสตร์ที ่ 8 การพฒันาด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพฒันาท้องถิ่น     

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตร์ท่ี  8  การพฒันาการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 118
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งบประมาณและทีม่า

6 ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน  - เพ่ือฝึกฝนให้นกัเรียนปฏิบติัตาม
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประชุม

 - ครู  และนกัเรียนทุกคนอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุขโดยยดึหลกัคารวะ
ธรรม  สามคัคีธรรม  และปัญญาธรรม

                  5,000                   5,700                   6,000  - นกัเรียนเขา้ใจกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

7 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  - เพ่ือให้นกัเรียนร่วมอนุรักษภู์มิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน

 - โรงเรียนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตาม
กลุ่มสาระเรียนรู้

                  5,000                   5,700                   6,000  - นกัเรียนเกิดความรัก 
ภาคภูมิใจทอ้งถ่ิน  และน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บมาใช้
ประโยชน์

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

8 รณรงคป้์องกนัยาเสพติด  - เพ่ือป้องกนัยาเสพติดในโรงเรียน
และในทอ้งถ่ิน

 - ครู  และนกัเรียนทุกคนไม่เสพยา
เสพติด  และป้องกนัชุมชนให้ปลด
จากส่ิงเสพติด

                  5,000                   5,700                   6,000  - ไม่มีนกัเรียนเสพส่ิงเสพติดทุก
ประเภท

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

9 พฒันาการเรียนการสอนสาระการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ

 - เพ่ือให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงต่อ
การประกอบอาชีพในอนาคต

 - นกัเรียนทุกคนสนใจ  และภูมิใจต่อ
อาชีพ  สุจริต

                40,000                 46,000                 52,900  - นกัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์ 
ตรงต่ออาชีพในทอ้งถ่ินน าไป
ประกอบอาชีพได้

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

10 กิจกรรมแข่งขนันกัเรียนคนเก่งของ
โรงเรียนทอ้งถ่ิน

 - เพ่ือให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถท่ีเรียนเขา้มาแข่งขนั

 - นกัเรียนท่ีมีทกัษะและมีความรู้
ความสามารถทุกคน    ไดเ้ขา้ร่วม
แข่งขนัวิชาการโรงเรียนทอ้งถ่ินและ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

              250,000               280,000               330,000  - นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้  
ความสามารถของตนเอง

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

11 โรงเรียนวิถีพุทธ  - เพ่ือให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนตามวิถี
ของชาวพุทธไดถู้กตอ้ง

 - โรงเรียนเป็นโรงเรียนตน้แบบวิถี
พุทธ

                80,000                 90,000               100,000  - นกัเรียนน าหลกัปฎิบติัตนตาม
วิถีของชาวพุทธไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

ยทุธศาสตร์ท่ี  8  การพฒันาการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 119
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12 อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
(ร ามโนราห์)

 - เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชน
ตระหนกัถึงการอนุรักษศิ์ลปะประจ า
ถ่ินของภาคใต ้ เพ่ือฝึกทกัษะการร่าย
ร ามโนราห์ท่ีถูกตอ้งให้กบันกัเรียน

 - เพ่ือให้โรงเรียน ชุมชนตระหนกัถึง
การอนุรักษศิ์ลปะประจ าถ่ินภาคใต ้
 - เพ่ือฝึกทกัษะการร่ายร ามโนราห์ท่ี
ถูกตอ้ง

              120,000               120,000               130,000  - นกัเรียนของโรงเรียนนิคม
พฒันาผงั 6 ร้อยละ 80  มีทกัษะ
ในการร่ายร ามโนราห์  โรงเรียน
เป็นศูนยก์ลางเรียนรุ้ดา้นการร่าย
ร ามโนราห์

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

              615,000            1,188,100            1,281,900

1 พฒันาระบบบริหารและการจดัการ
ศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

 - เพ่ือพฒันาระบบบริหารและ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน

 - การจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน
- ประกวดแผนพฒันาการศึกษา
- ประกวด SBM
                  ฯลฯ

634,000             590,000             590,000              - โรงเรียนมีระบบ
บริหารจดัการท่ีดี

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

2 พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

 - เพ่ือพฒันากระบวนการจดัการ 
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

 - พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

-                     280,000             280,000              - โรงเรียนกระบวนการจดัการ
 เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ี
ดีข้ึน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

3 พฒันาศกัยภาพครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา

 - เพ่ือพฒันาศกัยภาพครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา

 -  จดัอบรมพฒันาศกัยภาพครู
 และคณะกรรมการสถานศึกษา

-                     230,000             230,000              - ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีศกัยภาพมากข้ึน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

4 จดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันา 
3 ปี  แผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

 - เพ่ือไดร้ะดมความคิด  และร่วมมือ
กนัจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน  โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูน้ า
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม

 -  จดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันา
3 ปี  แผนปฏิบติัการประจ าปี
เป็นทิศทางในการบริหารโรงเรียน

              100,000               100,000               100,000  - โรงเรียนมีแผนพฒันา
โรงเรียนท่ีตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  และความตอ้งการ
ของชุมชน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

8.2  พฒันาระบบบริหาร  และส่งเสริม  สนับสนุน  พฒันาศักยภาพครู

ยทุธศาสตร์ท่ี  8  การพฒันาการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 120
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5 จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  - เพ่ือให้นกัเรียนไดพ้ฒันาตนเองได้
เต็มศกัยภาพและไดรั้บการส่งเสริม
จากผูป้กครอง

 - ครูทุกคนสามารถจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยชุมชน
สนบัสนุน

                30,000                 34,000                 39,000  - นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ย
วิธั้หลากหลาย

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

6 อบรมการจดัท าวิจยัครู  - เพ่ือให้ครูมีทกัษะในกระบวนการ
ท าวิจยั

 - ครูทุกคนสามารถท าวิจยัหนา้เดียว  
ภาคเรียนละ 1 เร่ือง  โดยยดึสภาพ
ชุมชน  และนกัเรียนเป็นตวัป้อน

                50,000                 57,000                 66,000  - ให้ครูท าวิจยัเพ่ือเล่ือนวิทย
ฐานะสูงข้ึนและแกปั้ญหาในการ
 จดักิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

              814,000            1,291,000            1,305,000

1 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  - เพ่ือจดัและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมสวยงาม  นกัเรียน
สามารถใชแ้หล่งศึกษาคน้ควา้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน

 - แหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
เช่น สวนสมุนไพร ฯลฯ
- มีห้องปฏิบติัการและครุภณัฑ์
สนบัสนุนการเรียนการสอน

           2,793,000                 80,000                 92,000  - สภาพแวดลอ้มสะอาด  
มีระเบียบ  สวยงาม  เหมาะแก่
การเรียนรู้ทุกกิจกรรม
- มีห้องปฏิบติัการและครุภณัฑ์
สนบัสนุนการเรียนการสอน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

2 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  - เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทฤษฎีและ
ปฎิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและ
เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้ไปใชก้บั
ชีวิตประจ าวนั

 - โรงเรียนมีศูนยถ่์ายทอดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
ส าหรับการเรียนการสอน  และเป็น
ตน้แบบชุมชน 1 ศูนย์

                50,000                 57,000                 66,000  - โรงเรียนมีศูนยก์ารเรียนรู้
เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 4 ศูนย์
 - นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฎิบติั
จริงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ทุกคน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

8.3  พฒันาอาคาร  สถานที ่ สภาพแวดล้อม  และสร้างแหล่งเรียนรู้ 
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2555

(บาท)

2556

(บาท)

2557

(บาท)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานทีรั่บผิดชอบที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

3 ศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยวิธี
การศึกษาทางไกล

 - เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียน
ภาษาองักฤษดว้ยวิธีการศึกษา
ทางไกลตามโครงการศูนยก์ารเรียนรู้
ภาษาองักฤษ  ดว้ยวิธีทางไกล
ถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม  ส าหรับนกัเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  
บุคลากร  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ

 - ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์การถ่ายทอด
ทางไกลจากโรงเรียนไกลกงัวลและ
ศูนยก์ารเรียนภาษาอวักฤษ  ส าหรับ
ประชาชน  1  ห้อง

                91,000               109,000               125,000  - มีศูนยก์ารเรียนรู้  
ภาษาองักฤษ 1 ห้อง

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

4 พฒันาอาคาร  สถานท่ี  และ
สภาพแวดลอ้ม

 - เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร  สถานท่ี  ท่ี
เพียงพอ
- เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี เป็นโรงเรียนน่าอยู ่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนและเรียนรู้

 - ปรับปรุงภูมิทศัน์ในโรงเรียน
 - ก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ
ท่ีก าหนด
 - ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน ฯลฯ
- ปรับปรุงท่ีพกัผูป้กครอง

           9,000,000            7,000,000            9,000,000  - โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ี
เพียงพอ  
- มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีน่าอยู่

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

         11,934,000            7,246,000            9,283,000

1 จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบ
มีส่วนร่วม

 - เพ่ือให้นกัเรียน  ครู  ไดรั้บทกัษะ
ความรู้จากวิทยากรทอ้งถ่ิน

 - โรงเรียนมีหลกัสูตรทอ้งถ่ินส าหรับ
การเรียนการสอน

                10,000                 11,000                 13,000  - นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวิต
ในทอ้งถ่ิน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

8.4  ส่งเสริมความสัมพนัธ์  และความร่วมมือกบัผู้ปกครอง  และชุมชนในการพฒันาสถานศึกษา
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หน่วยงานทีรั่บผิดชอบที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
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2 พฒันาประสิทธิภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 - เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ
ในบทบาทและหนา้ท่ี

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนนิคมฯผงั 6 ทุกคนมีส่วน  
ร่วมในการบริหารและพฒันา    
โรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

                80,000                 92,000               105,000  - คณะกรรมการฯ  มีความรู้  
ความเขา้ใจและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน

โรงเรียน
นิคมพฒันาผงั 6

                90,000               103,000               118,000

         13,453,000            9,828,100          11,987,900
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125 แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 – 2557 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล|  

 

ส่วนที่  6   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

6.1   การจัดองค์กรเพื่อการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ลงวันที่  18 มิถุนายน 2553  ประกอบด้วย 
  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.  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาสตูล    กรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล    กรรมการ 
8.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
9.  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ    กรรมการ 

 10.  นายประยงค์ รัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11.  นายอารีย์   ดุลยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

6.2   การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการ
บริหารจัดการองค์กร การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรในอนาคต 
 การติดตามผล 
 เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การประเมินผล 
 เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ก าหนด การควบคุมเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนิน
โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการท านองเดียวกันต่อไป 
 ส าหรับห้วงระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล โดยก าหนดให้มี 2 ระยะ คือ 
 6.2.1   การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนาฯ 
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  เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินการของ
โครงการในช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมที่จะท าการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการการ
ประเมินผลในลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จเพียงใดเมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพ่ือให้
โครงการดังกล่าวลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  นอกจากนี้การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้องใกล้เคียงความจริงมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ข้อมูลในเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับ
แผนหรือโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น การติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในระบบการบริหาร
โครงการในปัจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 
(กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี ทั้งนี้จะได้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการให้ด าเนินงานสอดคล้องกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ รวมทั้งเพ่ือจะได้
ตรวจสอบว่ายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เริ่มท าภายในปีงบประมาณ 

 6.2.2  การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 

  เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร  และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน (lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้ 
  ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่
ปีงบประมาณ ประกอบด้วย 
 (1) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
  เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
 (2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
  เป็นการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือ
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานอย่างไร 
 
 (3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
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  เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถ
ด าเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจัดหา
สิ่งของหรือการให้บริการที่ผลิตโดยหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้กับประชาชนว่าได้ตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ ทั้งนี้โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก าหนดเป็นเครื่องมือที่
จะน าไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ 
 (4) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
  เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือ เป็นการประเมินผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนในจังหวัดไดร้ับประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการที่จัดท าหรือผลิตโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อันเป็นผลที่เกิดจากผลผลิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ได้ก าหนดในแต่ละ
โครงการและกิจกรรมหรือไม ่
  ทั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว 
มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
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