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ส่วนที่  1 บทนํา 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทาง   
การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  
  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของ ห้วงระยะเวลา
สามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ 
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดําเนินงานและประโยชน์ของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 

2. เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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3. เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําโครงการไปปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 

4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถนํามา
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปทิศทางใด 

5. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนํามาจัดทําแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกัน 

6. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
7. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการตําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนในปีต่อ ๆไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

 หลังจากที่ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึง
ขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําเป็นแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
 กองแผนและงบประมาณ  ซึ่ งเป็นหน่วยงานการทําแผนพัฒนาเข้าพบกับคณะผู้บริหาร 

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ        
ที่จะต้องดําเนินการต่อไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ.ศ. 2556–2558  
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน  เมื่อได้รับอนุมัติให้แจ้ง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณา 

3.  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง 
ที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
    4.1  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์  หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา   
    4.2  ให้พิจารณานําโครงการ /กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการ
ของชุมชนที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
      4.3  มีการจดัลําดับความสําคัญของโครงการ /กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี 
อย่างเหมาะสม 



 

[ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) อบจ.สตูล ]   3 
 

    4.4  ให้คํานึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทรัพยากรการบริหาร ฯลฯ  
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ  แล้ว จะแยกประเภทโครงการออกอย่างน้อย  3  ประเภท 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทน 
      - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 ขั้นตอนที่  3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดําเนินการสํารวจ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทาง  
การพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่  4   การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยนํา
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ในช่วงสามปี 

 ขั้นตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พิจารณาคัดเลือก โครงการ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ขั้นตอนที่  6   การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทําร่างแผนพัฒนาสาม
ปี  โดยผ่านเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพื่อความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาสามปี 
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  6  ส่วน    ดังนี้ 

   ส่วนที่   1    บทนํา 

   ส่วนที่   2    สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ส่วนที่   3    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

   ส่วนที่   4    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

   ส่วนที่   5    บัญชีโครงการพัฒนา 

   ส่วนที่   6    การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นําร่างแผนพัฒนาสามปี 
ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 

 ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้ 

เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.  เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วจะประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศ
ให้ประชาชนทราบ 

เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
 ส่วนที่  1   บทนํา 

    ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
และประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี   
 ส่วนที่  2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ประกอบด้วยสภาพทั่วไป  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมืองการบริหาร   
 ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
      ประกอบด้วย 

 3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ส่วนที่  4   สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
      ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา  
โดยนําเสนอ  ดังนี้ 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี โดยเรียงลําดับก่อนหลัง    
 4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  
4.4  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 ส่วนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา 
      ประกอบด้วย 

5.1  วัตถุประสงค์การพัฒนาในแต่ละแนวทางการพัฒนา 
5.2  เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5.3  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 ส่วนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
      ประกอบด้วย  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   
   6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นช่วย 
ในการติดตาม และการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทาง 
การดําเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 



 

[ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) อบจ.สตูล ]   5 
 

6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตาม 
และประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่  และผลของการดําเนินโครงการ  
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

6 .3  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการติดตาม  
 และประเมินผลกําหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  
ทั้งนี้ควรกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  1 ครั้ง และประเมินผลโครงการ 
ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง  ๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่  2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                            
  
  
 เดิมเมืองสตูล เป็นเพียงตําบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 สตูลได้ครอบครองดินแดนที่เป็นเกาะในทะเลอันดามันเกือบทั้งหมด รัชกาลที่ 3  จึงโปรดให้เป็นเมือง 
เมื่อปี พ.ศ. 2382  โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5  
ได้จัดการปกครองใหม่เป็นรูปมณฑลขึ้น  เมื่อปี พ.ศ. 2440 และให้รวมสตูลเข้าไว้ในมณฑลไทรบุรี  เมื่อไทยต้องยอม
เสียดินแดนแคว้นไทรบุรีให้แก่อังกฤษ ในปี พ.ศ. 2452 ยังเหลือสตูลอยู่เพียงเมืองเดียว  จึงต้องไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ต 
และเมื่อเส้นทางสายควนเนียง-สตูล  ไปมาสะดวก  ทางราชการก็โอนสตูลไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชตามเดิม 
และเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล ในปี พ.ศ. 2475  สตูลก็ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในราชอาณาจักรไทย 
สืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

 ตราประจําจังหวัด     : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล  

           เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง                                    

           อักษรย่อของจังหวัด  : สต  

           ดอกไม้ประจําจังหวัด : ดอกกาหลง 

     ต้นไม้ประจําจังหวัด   : หมากพลูต๊ักแตน  

  คําขวัญประจําจังหวัดสตูล  “สตูล  สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุทธ์ิ” 
 

  
 

 
  ที่ต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ  
973 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลสิ  ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอนิเดีย 

 โดยพ้ืนที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูล  
กับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย 

 

 

ประวัติความเปน็มา 

สภาพทั่วไป 
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  ขนาดพื้นที่   
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน  ห่างจากกรุงเทพฯ 
973  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  (นับรวมพื้นที่ที่เป็น
ส่วนของน้ําทะเล)  เป็นลําดับที่ 63 ของประเทศ  และลําดับที่ 12 ของภาคใต้  รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี 
และจังหวัดภูเก็ต  มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร 
ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร  
 

  ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ ๆ คือ ภูเขา 
สันกาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ  ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก  และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ  ขนานไปกับชายฝั่งทะเล   
ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน  น้ําเค็มขึ้นถึง   มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนั้น 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พ้ืนที่ทางตอนเหนือ  และทิศตะวันออก
ของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูล 
กับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่
อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สําคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่  
เขาทะนาน  เขาควนกาหลง  และเขาโต๊ะพญาวัง  

  ลักษณะภูมิอากาศ  

 พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมีช่วง 
ฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีช่วงฤดูฝนเพียง 4 เดือน เดือนมกราคม 
ถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี 2550 – 2554 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,448.66 มม. ตกชุกในเดือน สิงหาคมและกันยายน 
  สําหรับ ปี พ .ศ . 2554  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ตํ่าสุดเฉล่ีย 
24.07 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่ 35.7 องศาเซลเซียส  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได้ที่ 
19.5 องศาเซลเซียส วันที่ 21 มกราคม 2554 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน1 วัน วัดได้ 120.2 มิลลิเมตร  
วันที่ 10 กันยายน 2554 
 

ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวนัที่มีฝนตกระหว่างปี 2550 – 2554 
 

ปีพ.ศ. ปริมาณน้ําฝน 
(มม.) 

จํานวนวันที่ฝนตก ปริมาณฝนที่ตกมาก 
ใน 24 ชม. (มม.) 

วันที่และเดือน 

2550 2,300.3 197 76.8 23 เมษายน 
2551 2,382.2 177 93.5 24 ตุลาคม 
2552 2,584.2 170 115.0 22 สิงหาคม 
2553 2,549.1 205 125.8 31 ตุลาคม  
2554 2,427.5 195 120.0 10 กันยายน 

     
     ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
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อุณภูมิสูงสุดและต่ําสุดและอณุหภูมิเฉลี่ย ปี 2550 – 2554 
ปี สูงสุดเฉลี่ย สูงสุดวัดได้ ตํ่าสุดเฉลี่ย ตํ่าสุดวัดได้ 

2550 32.67 37.2 23.87 20.0 

2551 32.28 35.7 23.83 20.0 

2552 32.82 36.7 24.00 19.8 
2553 33.32 37.1 24.26 21.8 

2554 32.45 35.7 24.07 19.5 

 
ความชืน้สัมพนัธเ์ฉลี่ยรายป ีความชื้นสัมพัทธ์ตํ่าสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี ปี 2550 – 2554 
ปี สูงสุดเฉลี่ยรายปี ความช้ืนตํ่าสุด 

(%) 
ความช้ืนตํ่าสุดเดือน ลมสูงสุดทิศใน

รอบปี กม/ชม 
เดือน 

2550 79.67 33 มีนาคม 020/46 เมษายน 
2551 79.57 38 กุมภาพันธ์ 270/33 สิงหาคม 
2552 78.82 39 มีนาคม 270/50 สิงหาคม 
2553 79.21 32 กุมภาพันธ์ 270/50 สิงหาคม 
2554 79.52 36 มกราคม 080/34 ธันวาคม 

        ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
 

  สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตลู 

 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  2,807.522  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่
ที่เป็นส่วนของน้ําทะเล)  มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยแบ่งพื้นที่ป่าของจังหวัดได้ดังนี้ 

พื้นทีป่่าไม้ในจังหวัดสตลู  

 ในปี  2547 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้  จํานวน  1,259.48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   
787,175 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 50.81  ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด 2,478.98  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  1,549,363 ไร่  โดยพ้ืนที่ดังกล่าวไม่นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ําทะเล)   แบ่งออกเป็น 

 - ป่าบก  เนื้อที่  จํานวน  912.27  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  570,169  ไร่  หรือคิดเป็น 
ร้อยละ  36.80  ของพื้นที่จังหวัด 

 - ป่าชายเลน  เนื้อที่  จํานวน  347.21  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  217,007 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ  14.01  ของพื้นที่จังหวัด 

พื้นที่ป่าไม้จากการสงวนป่า 
พ้ืนที่ป่าไม้จากการสงวนป่าแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่ 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ   

 ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจํานวน 18  ป่า  เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร่  
 (รวมพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า)  แบ่งออกเป็น   

-  เพื่อการอนุรกัษ์  Zone C   เนื้อที่ประมาณ   370,842  ไร่   
-  เพื่อเศรษฐกจิ    Zone  E   เนื้อที่ประมาณ   359,139  ไร่   
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ตารางแสดงรายชื่อป่าสงวนแห่งชาตขิองจังหวัดสตลู 
 

ลําดับ ชื่อป่าสงวนฯ เนื้อที ่(ไร่) 
พื้นทีส่่ง
มอบ  
ส.ป.ก. 

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

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
1. ป่าควนบ่อน้ํา 400.00 - - - - - 
2. ป่ากุปังและป่าปุโล๊ต 107,025.00 - - - - - 
3. ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดงและป่า

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

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

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

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

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

10. ป่าพยอมงาม 4,187.50 4,081.25 - - - - 

11. ป่าตระ ป่าห้วยหลอดและป่า
เขาขุมทรัพย ์

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

12. ป่าควนทังและป่าเขาขาว 23,619.00 1,362.73 440 9,764.50 - - 

13. ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดงและ
ป่าเขาโต๊ะดู 

1,875.00 - 20 176 - - 

14. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 89,281.00 - - - - - 

15. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 25,950.00 - - - - - 

16. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 3 30,593.75 - - - - - 

17. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4 55,687.00 - - - - - 

18. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 75,924.80 - - - - - 

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

2. อุทยานแห่งชาติ 
    จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ  จํานวน  3  แห่ง  เนื้อที่ประมาณ  1,241,406.25  ไร่  แบ่งเป็น 

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

อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจํานวน 3  แห่ง ได้แก่ 
                  * อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เนื้อที่   196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร่   
                  * อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เนื้อที่   1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร่   
                  * อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อที่ 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่ 
                    (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-สตูล)  สําหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร่ 
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3.  วนอุทยาน 
  จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จํานวน 1 แห่ง เนื้อที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25 ไร่  

ได้แก่  *วนอุทยานธาราสวรรค์  อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอควนกาหลง   
               4.  เขตรักษาพนัธุส์ัตว์ป่า 

 จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  จํานวน  2 แห่ง  ได้แก่ 
            * เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด  เนื้อที่ 1,266.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 791,847  ไร่ 

(พ้ืนที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) สําหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ88,250.00  ไร่  
* เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง  เนื้อที่  181.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  113,721  ไร่ 

(พ้ืนที่จังหวัดสงขลา - สตูล)  สําหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ  49,243.00  ไร่ 
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
  จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  จํานวน  1 แห่ง  เนื้อที่  20.43  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   

12,770 ไร่ ได้แก่  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พ้ืนที่เป็นภูเขา เนื้อที่12,500.00  ไร่    
พ้ืนที่เป็นหนองน้ํา  เนื้อที่  270.00  ไร่) 

ตารางแสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพนัธุส์ัตว์ป่า /เขตห้ามลา่สัตว์ป่าของจังหวดัสตูล 

ลําดับ ชื่อวนอุทยาน/เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ปา่/เขตห้ามล่า เนื้อที ่(ไร่) 
1. วนอุทยานธาราสวรรค ์  11,077.25 
2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด 88,250.00   
3. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง 49,243.00   
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 12,770.00   

          ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, 2549 
 
   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ป่าชายเลน 

  พื้นทีป่่าชายเลนของจังหวดัสตูล 

         จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอําเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่  อําเภอทุ่งหว้า   
อําเภอละงู  อําเภอท่าแพ และอําเภอเมือง  มีเนื้อที่ประมาณ  217,007  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  12.37 ของพื้นที่จังหวัด  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2524 มีการกําหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูล
ออกเป็น 5 ป่า  คือ 

- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 1  อยูใ่นเขตอําเภอทุ่งหว้า, อําเภอละงู 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 2  อยูใ่นเขตอําเภอละงู , อําเภอเมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 3  (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอําเภอเมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 4  (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตํามะลัง) อยู่ในเขตอําเภอเมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 5  อยู่เขตอําเภอเมือง 

         ทรพัยากรแรธ่าต ุ
  สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล  มีช้ันหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ทําให้มีการพบแหล่งแร่ที่
สําคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แร่แบไรต์พบบริเวณอําเภอทุ่งหว้า และอําเภอควนกาหลง พลวงพบบริเวณอําเภอควน
กาหลง อําเภอละงู  ดีบุกพบบริเวณควนโดนและอําเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยังพบแร่อ่ืนๆอีกหลายชนิด เช่น 
ถ่านหิน หินปูน และวุลแฟรม เป็นต้น 
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 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่มีสัมปทานและเปิดทําการ 2 แห่งได้แก่ เหมืองของนายลําพูน กองศาสนะ 
และห้างหุ้นส่วนจํากัด เรืองกูลศิลาทอง (ของนายชยุติพงศ์  เรืองกูล) คนงานรวม 50 ราย รายได้จากค่าภาคหลวงแร่
และค่าธรรมเนียมแร่ จํานวน 2,473,994.56 บาท แร่ธาตุที่สําคัญคือหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้างตําบลทุ้งนุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

                 ทรัพยากรน้ํา 
       แหล่งน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญ  ได้แก่ 
     1. คลองละงู ความยาวประมาณ73.44 กิโลเมตร ต้นน้ําอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัด
ตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดตามแนวเส้นแบ่งเขตอําเภอละงู และอําเภอควนกาหลง ความยาว
ประมาณ 47 กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา   
     2. คลองมําบัง ต้นน้ํามีอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน   
     3. คลองบาราเกต ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน้ําอยู่บริเวณเขาสามยอด             
ดอนสีเดน ไหลผ่านอําเภอควนกาหลงเข้าสู่อําเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง 
     4. คลองลําโลนน้อย ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นน้ําอยู่บริเวณเขาเขียว เขาไคร  
เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอําเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตาแหลม เป็นคลองที่มีสายน้ําไหลตลอดทั้งปี 
     5. คลองท่าจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร ต้นน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศ 
มาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน 
                       สรุป  แหล่งน้ํา จํานวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ําสาธารณะ จํานวน 199 แห่ง  
แหล่งน้ําเอกชน จํานวน 776 แห่ง และแหล่งน้ําอ่ืนๆ จํานวน 71 แห่ง ฝายกั้นน้ําทั้งจังหวัดสตูล  จํานวน 28 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

   การแบ่งเขตการปกครอง 
  จังหวัดสตูล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  อําเภอ  36  ตําบล   279  หมู่บ้าน  7  เทศบาล               
( เทศบาลเมือง  1  แห่ง  เทศบาลตําบล  6  แห่ง )   และ  34   อบต. ดังนี้ 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

1. อําเภอเมืองสตูล 12 70 1 3 10 

2. อําเภอควนโดน  4 31   -  1  4 

3. อําเภอควนกาหลง  3 32   -   -  3 

4. อําเภอทุ่งหว้า  5 35   - 1  5 

5. อําเภอละงู  6 61   - 1  6 

6. อําเภอท่าแพ  4 31   -   -  4 

7. อําเภอมะนัง  2 19   -   -  2 

รวม 36 279 1 6 34 

การเมือง การปกครองและการบรหิารราชการแผน่ดิน
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                ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 
  การบริหารราชการ 

   จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน  3  รูปแบบ  คือ 
1)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ซึ่งต้ังหน่วยงานในพื้นที่

จังหวัด จํานวน  50  หน่วยงาน  
2)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ 

ออกเป็น  2  ระดับ  คือ 
   ระดับจังหวัดประกอบด้วย  ส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน  32  หน่วยงาน  

  ระดับอําเภอประกอบด้วย  7  อําเภอ  36  ตําบล  279  หมู่บ้าน 
          3)  การบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 เทศบาลเมือง  6  
เทศบาลตําบล   และ  34  องค์การบริหารส่วนตําบล 
 

  การเลือกตั้ง   
1.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภาได้  1  คน  เลือกต้ังเมื่อวันที่  2  

มีนาคม  2551  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  192,606  คน  มาใช้สิทธิจํานวน  127,724  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.31  บัตรดี
จํานวน  116,403  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  91.14  บัตรเสียจํานวน  3,991  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  3.12  และบัตรไม่
ประสงค์ลงคะแนน  จํานวน  7,330  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  5.74  และผู้ได้รับการเลือกต้ังให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา คือ 
นายสุริยา  ปันจอร์ 

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดสตูลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน 
ผลการเลือกต้ังทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เขตเลือกต้ังที่ 1 มีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  98,822 คน มาใช้สิทธิจํานวน  
78,347  คน  คิดเป็นร้อยละ  79.28 บัตรดีจํานวน  69,365  ใบ คิดเป็นร้อยละ 88.54 บัตรเสียจํานวน 4,860 ใบ  
คิดเป็นร้อยละ  6.2  และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจํานวน 4,122 ใบ  คิดเป็นร้อยละ 5.26 โดยผู้ได้รับการเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ได้แก่ นายธานินทร์ ใจสมุทร จากสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา  เขตเลือกต้ัง
ที่ 2 มีผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 105,819 คน มาใช้สิทธ์ิจํานวน 86,918 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 บัตรดีจํานวน  74,020  
ใบ  คิดเป็นร้อยละ 85.11  บัตรเสียจํานวน  8,351 ใบ  คิดเป็นร้อยละ  9.61  และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จํานวน  4,547  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  5.23  โดยผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล 
ได้แก่  นายฮอซาลี  ม่าเหร็ม  สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 
 

  การรักษาความสงบเรยีบร้อย  
 จังหวัดสตูล  ได้ดําเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดทั้งได้รณรงค์ในการป้องกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุข
ต่างๆ  โดยการร่วมมือของฝ่ายตํารวจ  ทหาร ฝ่ายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุ่มความผิดและสัดส่วน
การเกิดสถิติต่างๆ  ดังนี้ 
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สถิติคดีอาญา  5  กลุ่ม  ของตํารวจภูธรจงัหวัดสตลู 
ต้ังแต่ เดือนมกราคม – ธันวาคม  2552  เปรียบเทียบกับ  เดือนมกราคม – ธันวาคม  2553 

ประเภทความผิด 
2552 2553 + เพิ่ม 

- ลด รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
   1.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
   1.2 ปล้นทรพัย์ 
   1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 
   1.4 ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ 
   1.5 วางเพลิง 

41 
33 
3 
6 
 
- 

27 
20 
2 
5 
 
- 

43 
40 
2 
- 
 
1 

28 
25 
2 
- 
 
1 

+ 1 
+7 
- 1 
- 6 
 

+ 1 
2.  คดีชีวิต รา่งกาย และเพศ 
   2.1  ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
   2.2  ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 
   2.3  ทําให้ตายโดยประมาท 
   2.4  พยายามฆ่า 
   2.5  ทําร้ายร่างกาย 
   2.6  ข่มขืนกระทําชําเรา 

148 
33 
1 
 

57 
44 
13 

85 
20 
1 
 

26 
30 
8 

159 
40 
3 
 

54 
43 
19 

108 
25 
2 
 

37 
32 
12 

+11 
+ 7 
+2 
 

- 3 
- 1 
+ 6 

3.  คดีประทุษรายต่อทรพัยฯ์ 
   3.1  ลักทรพัย์ 
   3.2  ว่ิงราวทรัพย์ 
   3.3  รีดเอาทรัพย์ 
   3.4  กรรโชกทรัพย์  
  3.5  ชิงทรัพย์ (รวม) 
          -  บาดเจ็บ/ตาย 
          -  ไมบ่าดเจ็บ 
   3.6  ปล้นทรัพย์ 
   3.7  รับของโจร 
   3.8  ทําให้เสียทรัพย ์

241 
198 
 12 

 
1 
6 
 
6 
3 
2 
19 

109 
80 
7 
 
1 
5 
 
5 
2 
1 
13 

214 
190 
4 
 
- 
- 
 
- 
2 
- 

18 

126 
112 
1 
 
- 
- 
 
- 
2 
- 

11 

- 27 
          - 8 

- 8 
 

- 1 
- 6 
 

- 6 
 - 1 
- 2 
- 1 

4.  คดีอาญาทีน่่าสนใจ 
   4.1  โจรกรรมจักรยานยนต์ 
   4.2  โจรกรรมรถยนต ์
   4.3  โจรกรรมโค-กระบือ 
   4.4  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 
   4.5  ปล้น/ชิงรถยนต์โดยสาร 
   4.6  ปล้น/ชิงรถยนต์แท็กซี ่
   4.7  ข่มขืนและฆ่า 
   4.8  ลักพาเรียกค่าไถ่ 
   4.9  ฉ้อโกง 
   4.10  ยักยอกทรัพย์ 

107 
49 
10 
 
 
 
 
 
 

17 
31 

23 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 

78 
36 
4 
 
 
 
 
 
 

17 
21 

30 
9 
1 
 
 
 
 
 
 
9 
11 

- 29 
          - 13 
          - 6 

 
 
 

- 
 
 

เท่ากัน 
- 10 
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ประเภทความผิด 
2552 2553 

+ เพิ่ม 
- ลด รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

4. คดอีาญาที่นา่สนใจ 
   4.1 โจรกรรมจักรยานยนต ์
   4.2 โจรกรรมรถยนต ์
   4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 
   4.4 โจรกรรมเครื่องมอืเกษตร 
   4.5 ปล้น/ชิงรถยนต์โดยสาร 
   4.6 ปล้น/ชิงรถยนต์แท็กซี ่
   4.7 ข่มขืนและฆ่า 
   4.8 ลักพาเรยีกค่าไถ ่
   4.9 ฉ้อโกง 
   4.10 ยกัยอกทรัพย ์

107 
49 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

17 
31 

23 
7 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
8 
8 

78 
36 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

17 
21 

30 
9 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9 
11 

          - 29 
          - 13 
          - 6 
          - 
          - 
          - 
          - 
          - 
          - 
         เท่ากัน 
         - 10 

5. คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
   5.1 อาวุธปืน 
         -  อาวุธปืนธรรมดา 
         -  อาวุธปืนสงคราม 
   5.2 การพนัน 
         -  การพนันทั่วไป 
         -  สลากกินรวบ 
   5.3 ยาเสพตดิ 
   5.4 ปราบปรามการค้าประเวณี 
   5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 

1,100 
182 
180 
2 

107 
90 
17 
728 
83 
- 

1,525 
240 
236 
4 

306 
289 
17 
896 
83 
- 

1,500 
231 
229 
2 

155 
135 
20 
964 
949 
1 

2,110 
276 
271 
5 

476 
456 
20 

1,204 
153 
1 

        + 400 
        + 49 
        + 49 
        เท่ากัน 
        + 48 
        + 45 
        + 3 
        + 236 
        + 66 
        + 1 

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

 

ประเภท 
ยาเสพติด 

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

กัญชา (แหง้) 284 326 60.689 กก. 404 442  821 กก./324.992 ก. 
กัญชา (สด) 7 7 3.43 กก./10 ตน้ - - - 
สารระเหย 12 15 520 ซีซ ี 12 13 4 ขวด/ 5 ถงุ 
อัลปราโซแลม 41 43 495 เม็ด 72 73 1,641.5  เม็ด 
พืชกระท่อม 132 244 ใบ 210.642 กก. 

น้ํา 76  ลิตร 
191 316 ใบ 362.3 กก. 

น้ํา 83.15 ลิตร 
มอร์ฟีน 2 2 ตรวจปัสสาวะ - - - 
ยาบ้า - - - - - - 
แอมเฟตามีน 225 247 9658 เมด็ 256 - 12,004 เมด็ 
เอกซ์ตาซ ี - - - - - - 
ฝ่ิน - - -  - - 
ยาไอซ ์ 11 16 64.11 ก. 14 17 111.92 ก. 
อ่ืนๆ(ยาแก้ไอ) - - - 14 17 100 เม็ด/3,395 ขวด 
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  ศูนย์ดํารงธรรม  
 สรุปผลการดําเนนิงานเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ของ  “ศูนย์ดํารงธรรมจงัหวัดสตลู” 

 การดําเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในปงีบประมาณ 2554 จังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ/แก้ไขปัญหา รวมจํานวน 120 เรื่อง จําแนกเป็นประเภทเรื่อง
ร้องเรียน 7 ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ขอความช่วยเหลือ    2.  ขอความเปน็ธรรม 
 3.  พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   4.  แจ้งเบาะแส 
 5.  ขอความอนุเคราะห์    6. ตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
 7. อ่ืนๆ 

  สรปุเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ.  2554  ดังนี ้
1.1  เรื่องร้องเรียนทั้งหมด   จํานวน  120  เรื่อง   
1.2  เรื่องที่แลว้เสร็จ (ยุติเรื่อง)   จํานวน   67  เรื่อง 
1.3  เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ   จํานวน   53  เรื่อง 
 

         ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปงีบประมาณ 2553 – 2554 

ช่องทางการรอ้งเรียน 
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

จํานวน
เรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

ยุติเรื่อง 
จํานวน
เรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

ยุติเรื่อง 

1. กระทรวงมหาดไทย 6 - 6 4 1 3 
2. เว็บ (PORTAL)   58 18 40 47 22 25 
3. ด้วยตัวเอง 20 3 17 27 9 18 
4. ไปรษณ ี 37 11 26 25 12 13 
5. ทางโทรศัพท์ 1 - 1 - - - 
6. ส่วนราชการต่างๆ 16 3 13 14 9 5 

รวม 138 35 103 117 53 64 
 

ตารางแสดงขอ้มูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ  2554 
 

ช่องทางการรอ้งเรียน 
จํานวนเรื่องรอ้งเรียน ปีงบประมาณ 2554 
(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

ทั้งหมด อยู่ระหว่างดาํเนนิการ ยุติเรื่อง 
1. ขอความช่วยเหลือ 39 12 27 
2. ขอความเป็นธรรม 12 6 6 
3. พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 15 6 9 
4. แจ้งเบาะแส 10 6 4 
5. ขอความอนุเคราะห์ 9 4 5 
6. ตรวจสอบความเป็นจริง 15 7 8 
7. เรื่องอื่น ๆ  20 12 8 

รวม 120 53 67 
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 รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด 

   รายได้ประชากร  ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก  
การทําสวนยางพารา  ปาล์มน้ํามัน  การทํานา  และการทําสวนไม้ผล  ฯลฯ  จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในปี  2553  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี  
เท่ากับ  99,624  บาท  เป็นลําดับที่  9  ของภาคใต้  และลําดับที่  28  ของประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ประมาณ 9,521 บาท 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP)   

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล (GPP) ในปี 2553  มีมูลค่าเท่ากับ 29,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมาประมาณ 3,152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดของภาคเกษตร 
และนอกภาคเกษตรมีมูลค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่านั้น  ซึ่งเมื่อพิจารณามูลค่าตามรายสาขาการผลิต 
ที่สําคัญของจังหวัด  พบว่าในสาขาการเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้  มีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือสาขา 
การประมง  คิดเป็นร้อยละ 32.2 และ 17.8  ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองสาขาการผลิตนี้อยู่ในภาคเกษตร สําหรับภาคนอก
เกษตร สาขาการผลิตที่สัดส่วนมูลค่าสูงที่สุดคือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม รองลงมาคือสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ 
คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ 9.8 ตามลําดับ 

 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล  พ.ศ. 2551 – 2553 

หน่วย: ล้านบาท 

สาขาการผลิต 

 
ณ ราคาประจําปี โครงสร้าง 

2552 (%) 

   
  ณ ราคาคงที ่

อัตรา
เพิ่ม 
2552 
(%) 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  ภาคเกษตร 12,949 12,808 14,581 50.0 5,875 6,014 5,890 -2.1 
เกษตรกรรม การล่าสตัว์ และการปา่ไม ้ 8,459 7,820 9,385 32.2 2,802 2,798 2,634 -5.9 
การประมง 4,490 4,987 5,196 17.8 3,073 3,216 3,257 1.3 
  ภาคนอกเกษตร 13,235 13,176 14,555 50.0 5,907 6,001 6,359 6.0 
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 162 166 165 0.6 61 63 61 -4.4 
การผลิตอุตสาหกรรม 3,610 3,104 3,618 12.4 1,577 1,512 1,603 6.0 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 341 419 458 1.6 288 310 343 10.8 
การก่อสร้าง 624 736 858 2.9 228 283 319 12.8 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้สว่นบคุคล 
และของใช้ในครัวเรือน 

2,449 2,482 2,850 9.8 1,117 1,146 1,313 14.6 

โรงแรมและภัตตาคาร 127 131 142 0.5 63 71 77 8.4 
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า              
และการคมนาคม 

710 742 757 2.6 615 622 584 -6.1 

เศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 
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มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล  พ.ศ. 2551 – 2553 (ต่อ) 
 

สาขาการผลิต 

       ณ ราคา     
        ประจําปี 

 
โครงสร้าง 

2552 
(%) 

      ณ ราคาคงที ่  
 

อัตรา
เพิ่ม 
2552 
(%) 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

การบริหารราชการแผ่นดิน 
และการป้องกันประเทศ  
รวมทั้งการประกันสังคมภาค
บังคับ 

1,123 1,055 1,166 4.0 344 310 335 8.0 

การศึกษา 1,824 1,922 1,986 6.8 521 535 540 0.8 

การบริการด้านสุขภาพและงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ 

610 705 773 2.7 190 210 226 7.4 

การให้บริการชุมชน สังคม และ
การบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 

572 611 652 2.2 259 276 285 3.4 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 6 6 6 0.0 2 2 2 - 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 26,184 25,984 29,136 100.0 11,781 12,015 12,249 1.9 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 

 
92,113 

 
90,103 

 
99,624 - 

 
- 

 
- 

 
- - 

ประชากร (1,000 คน) 284 288 292 - - - - - 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ มกราคม 2553 

หมายเหตุ: 1. 0.0 หมายถึง มีสัดส่วนน้อยมาก 

    2. โครงสร้าง 2553 (%) และ อัตราเพิ่ม 2553 (%) คํานวณมาจากตัวเลขที่มีจุดทศนิยมของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต้นฉบับ)    

 ภาวะการทํางานของประชากร 

 ผู้มีงานทํา และอัตราการว่างงาน 

 จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรจังหวัดสตูลในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 (เมษายน – 
มิถุนายน 2554)  พบผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 224,060 คน เป็นเพศชายประมาณ 111,587 คน เป็นเพศหญิง
ประมาณ 112,473 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 และ 50.2 ตามลําดับ โดยเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงานประมาณ 
 169,426 คน และไม่อยู่ในกําลังแรงงานประมาณ 54,634 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 และ 24.4  ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาด้านการอยู่ในกําลังแรงงานของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจําแนกตามเพศ พบว่า  
ชายมีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในกําลังแรงงานมากกว่าเพศหญิง คือ ร้อยละ 88.3 และ 63.1 ตามลําดับ 
โดยเพศหญิงส่วนใหญ่จะอยู่ทํางานบ้านทําหน้าที่แม่บ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.3  
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ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 
 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 224,060 100.0 111,587 100.0 112,473 100.0 

1. ผู้อยู่ในกําลงัแรงงาน 169,426 75.6 98,507 88.3 70,919 63.1 

    1.1  กําลังแรงงานปัจจุบัน 169,426 75.6 98,507 88.3 70,919 63.1 

        1.1.1  ผู้มีงานทํา 167,296 74.7 97,348 87.2 69,948 62.2 

        1.1.2  ผู้ว่างงาน  2,130 0.9 1,159 1.1 971 0.9 

2. ผู้ไม่อยู่ในกาํลังแรงงาน 54,634 24.4 13,080 11.7 41,554 36.9 

    2.1  ทํางานบ้าน 23,230 10.4 409 0.4 22,821 20.3 

    2.2  เรียนหนังสือ 12,390 5.5 4,564 4.1 7,826 6.9 

    2.3  อ่ืนๆ 19,014 8.5 8,107 7.2 10,907 9.7 
ที่มา :  โครงการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรจังหวดัสตูล พ.ศ. 2553 ไตรมาสที2่ (เมษายน – มิถุนายน 2554) 

         สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 เมื่อพิจารณาจากผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 169,426 คน  พบว่าเป็นผู้มีงานทําประมาณ 167,296 คน 
คิดเป็นร้อยละ  98.7  และเป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีงานทําประมาณ 2,130 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 
ร้อยละ  1.3  (อัตราการว่างงานภาคใต้ และของประเทศ คือ 0.7  และ 0.6 ตามลําดับ) 

 

                                          หมายเหตุ  : อัตราการว่างงาน    =    ผู้ว่างงาน x 100 
                                                                                        ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 

อาชีพของผู้มีงานทํา 
 สําหรับอาชีพของผู้มี งานทําในจั งหวัดสตูล  จากผลการสํารวจพบว่าผู้ป ฏิบั ติงานที่มีฝีมือ 
ในด้านการเกษตรและการประมงมีจํานวนมากที่สุด  คือประมาณ 86,692 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8  โดยมีสัดส่วน
ของชายมากกว่าหญิง คือร้อยละ 55.9  และ 46.1  ตามลําดับ  รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า
และตลาด มีประมาณ  33,995 คน     คิดเป็นร้อยละ 20.3 ในสาขาอาชีพนี้มีสัดส่วนของหญิงมากกว่าชาย 
คือร้อยละ 27.2 และ 15.3  ตามลําดับ  และอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ มีประมาณ 
14,926 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 โดยมีสัดส่วนของชายมากกว่าหญิง  คือร้อยละ 9.0 และ 8.8 ตามลําดับ   
และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  มีประมาณ  10,037 คน คิดเป็นร้อยละ  6.0  
โดยมีสัดส่วนชายมากกว่าหญิง  คือร้อยละ 7.6 และ 3.8 และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีประมาณ 6,427  คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมีสัดส่วนหญิงมากกว่าชาย คือร้อย 5.7 และ 2.5  ตามลําดับ ตามลําดับ ส่วนอาชีพที่พบว่ามี
จํานวนน้อยที่สุดในรอบการสํารวจครั้งนี้ คือ อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ  
มีจํานวน 1,518 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9  
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 ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละของผู้มีงานทํา จําแนกตามอาชีพและเพศ 

อาชีพ 
รวม ชาย หญิง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ยอดรวม 167,296 100.0 97,348 100.0 69,948 100.0 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และ
ผู้จัดการ 1,518 0.9 1,223 1.3 295 0.4 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 6,427 3.8 2,458 2.5 3,969 5.7 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ  
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

3,327 2.0 1,395 1.4 1,932 2.8 

4. เสมียน 4,447 2.7     1,168 1.2 3,279 4.7 
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 33,995 20.3 14,929 15.3 19,066 27.2 
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการ
ประมง 

86,692 51.8 54,444 55.9 32,248 46.1 

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ  
และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

10,037 6.0 7,382 7.6 2,655 3.8 

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  

5,927 3.5 5,609 5.8 318 0.5 

9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการ
ให้บริการ 

14,926 9.0 8,740 9.0 6,186 8.8 

ที่มา : โครงการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถนุายน 2554 )           

        สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

 การเกษตรกรรม 
 จังหวัดสตูลมี เนื้อที่ทั้ งหมด  1,754,701  ไร่  พ้ืนที่ถือครองเพื่อการเกษตร  603,693 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ  34.40 ของพื้นที่ทั้งหมด  พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  ได้แก่ 
 1.  ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกยางพารารวม  404,096.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  66.94  

ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  โดยมีพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอําเภอ ให้ผลผลิตรวม  108,317.91 ตัน   
และสามารถทํารายได้ให้แก่จังหวัด มีมูลค่ารวม  13,555.99  ล้านบาท 
  2.  ปาล์มน้ํามัน    มีพ้ืนที่ปลูก  79,622.75  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  13.19   ของพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งหมด  พ้ืนที่ให้ผล  57,403.75  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  164,328.65  ตัน  สามารถทํารายได้ให้แก่จังหวัดมูลค่า 
รวม  856.152  ล้านบาท   

 3.  ข้าวนาปี  พ้ืนที่ปลูก  46,189.50  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  7.65  ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ผลผลิต
ข้าวเปลือกรวม  17,022.37  ตัน  สามารถทํารายได้ให้กับจังหวัด มีมูลค่า  153.882  ล้านบาท  

 4.  ไม้ผล  การทําสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรายย่อยที่มีพ้ืนที่สวนขนาดเล็ก 1-5  ไร่     
มีพ้ืนที่ปลูกรวม  26,718.25  ไร่    พ้ืนที่ปลูกมีอยู่ทั่วไปทุกอําเภอ  ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูกได้แก่  เงาะ  ลองกอง  
มังคุด  ทุเรียน  และส้มโอ  เป็นต้น  ให้ผลผลิตรวม  16,973.62  ตัน  คิดเป็นมูลค่า  279.868   ล้านบาท 

 เงาะโรงเรียน  พ้ืนที่ปลูกรวม  4,090  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  2,551  ตัน  คิดเป็นมูลค่ารวม 
27.729  ล้านบาท   
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ลองกอง พ้ืนที่ปลูกรวม  7,146  ไร่  ให้ผลผลิตรวม 1,164  ตัน  คิดเป็นมูลค่ารวม   
33.907 ล้านบาท 

 มั งคุด   พ้ืนที่ ปลูกรวม   2 ,713 ไร่   ให้ผลผลิตรวม   639  ตัน  คิด เ ป็นมูลค่ ารวม   
12.543    ล้านบาท 

          ส้มโอ  พ้ืนที่ปลูกรวม  156  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  129.68  ตัน  คิดเป็นมูลค่ารวม   
1.613  ล้านบาท 

 ทุเรียน  พ้ืนที่ปลูกรวม  3,976 ไร่  ให้ผลผลิตรวม  1,400 ตัน  คิดเป็นมูลค่ารวม  
33.18 ล้านบาท   

 มะพร้าว พ้ืนที่ปลูกรวม  6,451ไร ่ ใหผ้ลผลิตรวม 9,018.96 ตัน    
คิดเป็นมูลค่ารวม  124.787 ล้านบาท 

ไม้ผลอ่ืน ๆ  พ้ืนที่ปลูกรวม 2,186.25  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  2,070.98  ตัน    
คิดเป็นมูลค่ารวม  46.109  ล้านบาท 
 5.  พืชไร่  ได้แก่  สับปะรด อ้อยคั้นน้ํา  มีพ้ืนที่ปลูกรวม  457.50  ไร่  ผลผลิตรวม  649.11 ตัน  
มูลค่ารวม  6.062  ล้านบาท 
 6.  พืชผัก  ได้แก่  แตงโม  พริกขี้หนู  แตงกวา ฟักทอง ฟักเขียว ตะไคร้  มะเขือยาว  ถั่วฝักยาว  
ข้าวโพดหวาน  ผักกวางตุ้ง  ผักคะน้า  และผักบุ้ง  มีพ้ืนที่ปลูกรวม  8,668  ไร่  ผลผลิตรวม  7,420.44  ตัน   
มูลค่ารวม  198.181  ล้านบาท 
 7.  พืชอื่น ๆ  ได้แก่  สะตอ  ไผ่  กล้วย  และป่าชุมชน  เป็นต้น  มีพ้ืนที่ปลูกรวม  37,940.50  ไร่ 

 การอุตสาหกรรม  
 จังหวัดสตูล  มีโรงงานอุตสาหกรรม จําพวกที่ 1 จําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ที่จดทะเบียน 
กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  ยอดรวมสะสม ถึงวันที่ 22 เดือน กันยายน 2554 จํานวนทั้งสิ้น 304 โรงงาน 
เงินลงทุน 2,281  ล้านบาท แรงงานจํานวน  4,393  คน  โรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่เกิน  10  ล้านบาท   
(ไม่นับโรงงานสีข้าว)  จํานวน  171  โรง เช่น โรงงานซ่อมรถ,  โรงงานขุดตักดิน, โรงงานดูดทราย เป็นต้น โรงงาน
ขนาดกลางที่มีเงินทุน 10 ล้านบาท  ถึง 100 ล้านบาท จํานวน 36 โรง  ได้แก่ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 
โรงงานผลิตแผ่นยางรมควัน เป็นต้น และโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนต้ังแต่ 100  ล้านบาท จํานวน  4  โรง  
ได้แก่ โรงงานแปรรูปอาหารทะเลกระป๋อง,   โรงงานผลิตยางแท่งทีทีอาร์  และหีบน้ํามันปาล์ม  เป็นต้น 
     จํานวนโรงงานที่ได้รับการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI  มีจํานวน  7  โรง คือ 

บริษัท โรงงาน 
1. บริษัท ยูเนี่ยน  วู้ดเทค จํากัด  
2. บริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์ (สตูล)  จํากัด 
3. บริษัทห้องเย็นสินภักดี จํากัด 
4. บริษัทลาภทวีปาล์ม  จํากัด 
5. บริษัทสหรุ่งทรพัย์น้ํามันปาล์ม  จํากัด 
6. บริษัทปาล์มไทยพัฒนา  จํากัด 
7. บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จํากัด 

ผลิตไม้ยางพารา 
ผลิตยางแท่ง  ที ที อาร ์
ทําห้องเย็นเก็บสัตว์น้ํา 
ผลิตน้ํามันปาลม์ดิบ 
ผลิตน้ํามันปาลม์ดิบ 
ผลิตน้ํามันปาลม์ดิบ 
ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง 
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 การเงนิการคลัง 
 1)  การเงิน  
 จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่าง ๆ  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์  จํานวน  12  ธนาคาร  ได้แก่  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด  (มหาชน)  
ธนาคารกรุ ง ไทย   จํ า กัด   (มหาชน )   ธนาคารกรุ งศรีอยุ ธยา   จํ า กัด   (มหาชน )   ธนาคารออมสิน   
ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ   
ธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจงัหวัดสตูล  ปี  2554  (ต.ค. 2553 –  ก.ย. 2554) 

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

ปริมาณ
เงินฝาก 

ล้าน
บาท 

7,175 7,370 7,650 8,143 8,401 8,708 8,526 8,562 8,498 8,694 8,880 8,825 

ปริมาณ
สินเชื่อ 

ล้าน
บาท 

 
3,041 

 
3,136 

 
3,154 

 
3,205 

 
3,184 

 
3,247 

 
3,195 

 
3,248 

 
3,380 

 
3,476 

 
3,553 

 
3,638 

สัดส่วน
สินเชื่อ : 
เงินฝาก 

ร้อยละ 42.38 42.55 41.23 39.36 37.90 37.29 37.47 37.94 39.77 39.98 40.01 41.22 

ท่ีมา  :  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคใต้ 

  2)  การคลัง   
          การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ภาพรวมเบิกจ่าย           
3,830.21  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  92.27  ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,151.09  ล้านบาท และงบลงทุน
ได้รับการจัดสรร  1,444.98  ล้านบาท  เบิกจ่าย  1,223.42  ล้านบาท  คิดเป็นร้อย 84.67  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตลู ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2553 –         
30 กันยายน 2554  หน่วย : ล้านบาท 

 
เป้าหมาย งบลงทนุ ร้อยละ  72 ภาพรวมร้อยละ93 

      ที่มา : รายงานการเบิกจ่าย Web Report ใยระบบ GFMIS 
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 ภาษีอากร 
 จังหวัดสตูล ได้จัดเก็บภาษีอากรตามประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

มูลค่ า เพิ่ ม  ธุ รกิ จ เฉพาะ  อากรแสตมป์  และรายได้ อ่ืนๆ  ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2553  และ  2554  
จํานวน 251.806   ล้านบาท และ 302.769 ล้านบาท ตามลําดับ          
                                                                                                                 หน่วย :ล้านบาท  

ประเภทภาษ ี ปีงบประมาณ 
2553 2554 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 74.872 83.103 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 44.755 57.015 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 110.071 136.169 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.928 6.550 
อากรแสตมป ์ 15.603 19.350 
รายได้อ่ืนๆ 0.577 0.583 

รวม 251.806 302.769 
 

 สถานประกอบการและลูกจ้าง 
 จังหวัดสตูล  มีจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น  1,021  แห่ง   ลูกจ้างจํานวน  8,555  คน   

จํานวนสถานประกอบการปี 2550 – 2554 
ปี  พ.ศ จํานวนสถานประกอบการ จํานวนลูกจ้าง 
2550 886 8,297 
2552 1,068 8,941 
2552 1,099 9,101 
2553 1,021 8995 
2554 1,006 8,555 

            
สถานประกอบการปี  2554  แยกตามอําเภอ   

อําเภอ 
จํานวนสถานประกอบการ 

(แห่ง) 
จํานวนลูกจ้าง  

(คน) 
เมืองสตูล 545 4,684 
ละงู 233 1,403 
ท่าแพ   58 545 
ควนกาหลง   77 1,186 
ควนโดน  41 415 
ทุ่งหว้า   40 281 
มะนัง   22 77 

รวม 1,006 8,555 
              ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล 
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 การจัดหางานในจงัหวดัสตูล    
ประชากรในจังหวัดสตูล จํานวน 295,482 คน เป็นผู้ที่อยู่ ในวัยทํางานอายุ 15 ปีขึ้นไป  

จํานวน  224,060  คน  (อยู่ในกําลังแรงงาน  169,426  คน ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน  54,634 คน) ผู้อยู่ในกําลัง
แรงงาน มีงานทํา 167,296 คน   ผู้ว่างงาน  2,130คน  คิดเป็นร้อยละ 0.72  ของประชากรในจังหวัดสตูล  
และร้อยละ 1.26 ของกําลังแรงงาน (ข้อมูลจาก สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ มิถุนายน 2554) 

จํานวนผูส้มัครงาน ตําแหนง่งานวา่ง และการบรรจงุาน ปี 2550 – 2554 

ปี  พ.ศ. จํานวนผูส้มัครงาน ตําแหน่งงานวา่ง การบรรจงุาน ร้อยละการบรรจุงาน 
เทียบกับผู้สมคัรงาน 

2550 1,878 1,016 963 51.27 
2551 2,375 1,911 1,107 46.60 
2552 1,520 1,156 864 56.84 
2553 2,262 1,806 1,623 71.75 
2554 3,867 2,248 1,936 50.06 

           ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ณ ตุลาคม 2554 

 การประมง     
 จังหวัดสตูล  มกีารดําเนินกิจกรรมด้านการประมงหลายกิจกรรม  ทั้งด้านการจับสัตว์น้ํา   
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  โดยในปีการผลติ  2552  มีมลูค่าการผลิตทัง้หมด  4,600.40  ล้านบาท  มูลค่าเพิ่ม  
ณ ราคาประจําปี 1,78.94  ล้านบาท  แยกเป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมประมงทะเลพาณิชย์  (น้ําลึก)  มีเรือที่ทําการประมงมาขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดสตูลจํานวน 
19,560  เที่ยว  ซึ่งประกอบด้วยเรือประมงในพื้นที่  จํานวน ลํา และต่างถิ่นที่นําปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล   
โดยมีปริมาณปลารวมทั้งหมด  106,551  ตัน  มูลค่า  1,973.03  ล้านบาท   
 2. กิจกรรมการประมงทะเลพื้นบ้าน (ชายฝั่ง)  มีชาวประมง  2,717  ครัวเรือน ผลผลิตสัตว์น้ําที่จับได้  
6,159.68  ตัน  มูลค่า  344.50 ล้านบาท     
 3. กิจกรรมการทําฟาร์มปลาน้ํากร่อย  ในพื้นที่  4  อําเภอ  ประกอบด้วย  อําเภอเมือง , ท่าแพ ,  
ละงู  และทุ่งหว้า  มีเกษตรกร จํานวน  915  ราย  พ้ืนที่  96.28  ไร่  ผลผลิต  941.66  ตัน  มูลค่าการผลิต  
124.49 ล้านบาท 
 4. กิจกรรมการทําฟาร์มกุ้งเลี้ยงทะเล  เป็นการเลี้ยเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่  4  อําเภอ  ประกอบด้วย  
อําเภอเมือง , ท่าแพ , ละงู  และทุ่งหว้า  มีฟาร์มที่มีผลผลิต จํานวน  426  ฟาร์ม  พ้ืนที่การเลี้ยง  8,424  ไร่  
ผลผลิต 33,320.71 ตัน  มูลค่าการผลิต  3,942.90 ล้านบาท 
 5. กิจกรรมการเพาะและอนุบาลปลาน้ํากร่อย  ซึ่งเป็นการอนุบาลปลากะพงขาว  มีจํานวนเกษตรกร  
158  ราย  ผลผลิต  2.90  ล้านตัว  มูลค่าการผลิต  30.39  ล้านบาท  
  6. การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล  มีเกษตรกรจํานวน  16  ราย ผลผลิต  1,590  ล้านตัว   
มูลค่าการผลิต  110.72 ล้านบาท    
 7  กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  มีเกษตรกรทั้งหมด  1,078 ราย  พ้ืนที่  368.60  ไร่   
ผลผลิต  1,049.91  ตัน  มูลค่า  47.40  ลา้นบาท     
 8.  กิจกรรมการจับสัตว์น้ําจืดจากแหล่งน้ําธรรมชาติ  มีประชากรจับสัตว์น้ําจืด  1,074.91ตัน   
 คิดเป็นมูลค่า  78.42  ล้านบาท 
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  การพาณิชย์และการบริการ 
การพาณิชย ์ 

        จังหวัดสตูล มีสถานประกอบการค้าและบริการ ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลมีจํานวน
ทั้งสิ้น 451 ราย แบ่งเป็นบริษัทจํากัด จํานวน 143 ราย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 296 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล 2 ราย ธุรกิจที่มีการจัดต้ังมากที่สุด คือ กิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา บริการสถานที่ พัก 
โรงแรม/รีสอร์ท ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ธุรกิจจําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
ธุรกิจจําหน่ายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจจําหน่ายต๋ัวยานพาหนะ และธุรกิจบริการทั่วไป 
  

  การค้าชายแดน 
การค้าระหว่างประเทศของจังหวัดสตูล มีประเทศคู่ค้าสําคัญ คือประเทศมาเลเซีย , อินโดนีเซีย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร,วัสดุก่อสร้าง และปรากฏการนําเข้าสินค้าบ้างประเภท อาทิ หอมหัวใหญ่, กระเทียม 
เข้ามาจากประเทศจีน จังหวัดสตูลประกอบด้วยด่านศุลกากร 2 ด่าน คือด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากร 
วังประจัน โดยการส่งสินค้าประมาณร้อยละ 72 ขนส่งผ่านด่านศุลการกรสตูล  

สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (เรือยอชต์), วัสดุก่อสร้าง  
(อิฐดินเผา, กระเบื้องมุงหลังคา, กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและทางเดิน), สินค้าประมงและปศุสัตว์ (ปลากะตักแห้ง, 
หอยแครง, หอยลาย), พลาสติกและผลิตภัณฑ์ (เชือกทําด้วยพลาสติก), สินค้ากสิกรรม (ข้าว) 

สินค้านํา เข้ าที่ สํ าคัญ  ไ ด้แ ก่  เครื่ องจักรที่ ใช้ ไฟฟ้าและส่วนประกอบ  (ส่วนประกอบ 
เครื่องบีบน้ํามันปาล์ม), สินค้าประมงและปศุสัตว์ (กุ้งฝอยหมักเกลือ, กะปิ, แมงดาทะเล, ปูแสมแช่เกลือ),  
สิ่งทอ (เสื้อผ้า, ผ้าโสร่งปาเต๊ะ,) 

 

 มูลค่าการค้าชายแดน 
  จังหวัดสตูล  มีมูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจันปี 2554 
(มกราคม – ตุลาคม 2554) จํานวน  338.84 ล้านบาท  แยกเป็น 

- มูลค่าสินค้าส่งออก  จํานวน      154.26   ล้านบาท 
-    มูลค่าการนําเข้า  จํานวน   184.58   ล้านบาท 

มูลค่าสนิค้าสง่ออกและนําเข้า ปี 2549-2554 
 

ปี ส่งออก นําเข้า มูลค่าการคา้รวม เพิ่มขึน้/ลดลง 
ร้อยละ 

2549 118,743,145.82 324,431,013.06 443,174,158.88 23.61 
2550 80,944,843.43 256,717,470.86 337,662,314.29 -23.81 
2551 142,681,074.76 191,413,916.49 334,094,991.25 -1.06 
2552 183,372,318.32 219,656,721.04 403,029,039.36 20.63 
2553 149,724,325.19 151,224,461.94 330,948,787.13 -25.33 
2554 155,257,621.95 184,579,870.27 338,837,492.21 12.59 

      (หมายเหตุ ปี 2554 เดือนมกราคม – ตุลาคม 2554) 
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ข้อมูลสินค้าส่งออก-นําเข้าชายแดน และผ่านชายแดนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2554 

 

ลําดับที ่ รายการสินค้าส่งออก รวม 

1 เรือยอชต์ 52,738,590.15 

2 อิฐดินเผา 25,170,099.03 

3 ปลาแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ําปลา รมควัน 17,317,533.56 

4 กระเบื้องมุงหลังคา 13,686,405.00 

5 กระเบื้องซีเมนต์ก้ันฝา 11,617,415.00 

6 ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย 7,820,445.37 

7 เชือกทําด้วยเม็ดพลาสติก 3,782,691.56 

8 ข้าวจ้าวขาว 10% 2,460,000.00 

9 เครื่องยนต์ ฮออนด้า 2,067,330.00 

10 จุกนม 1,328,486.40 
 

ลําดับที ่ รายการสินค้านําเข้า รวม 
1 ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ํามันปาล์ม 75,022,762.71 
2 กะปิ 30,254,371.35 
3 กุ้งฝอยหมักเกลือ 28,523,481.45 
4 ผ้าโสร่งปาเต๊ะ, เสื้อผ้า 9,704,078.26 
5 เตีองนอน 7,197,781.90 
6 เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่า 3,000,435.61 
7 แมงดาทะเล 2,938,636.20 
8 เครื่องกรองน้ําและไส้เครื่องกรองน้ํา 2,823,083.33 
9 ปูแสมแช่เกลือ 2,235,131.23 
10 เรือโดยสารทําด้วยเหล็กพร้อมเครื่องยนต์ 1,832,643.10 

การท่องเที่ยว    
สถิติจํานวนนกัท่องเที่ยวในจังหวัดสตลูปี 2549 – 2554 

 

ปี  นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ รวมนักท่องเทีย่ว เพิ่มขึน้ / ลดลง ร้อยละ 
2549 357,529 64,713 422,242 4.70 
2550 698,521 44,712 743,233 5.00 
2551 999,156 33,763 1,032,919 9.70 
2552 627,584 28,626 656,210 -19.69 
2553 659,459 33,511 692,970 13.25 
2554 - - - - 
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ปี  รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น / ลดลง ร้อยละ 
2549 836.74 34.55 
2550 1,798.20 7.48 
2551 n/a (1,949.24) 8.63 
2552 1,710.20 45.45 
2553 2,008.02 17.34 
2554 - - 

 หมายเหต ุสถติิจํานวนนักท่องเที่ยวของปี 2554 ยังไมส่มบูรณ์อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินผล 
  

 แหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดสตูล  มศีักยภาพในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก  เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ  

 ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และแหลง่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ได้แก่ 
 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอํามาตย์ตรี  
พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น  บินตํามะหงง) เจ้าเมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน 
เป็นโบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2532 และได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน์เพื่อจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543  
 - มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รู้จักกันอีกช่ือหนึ่งว่า มัสยิดมําบัง สร้างขึ้นต้ังแต่สมัย  
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮําหมัดอาเก็ม) เป็นเจ้าเมืองสตูล ช่ือมําบังต้ังตาม ช่ือเมืองสตูลในสมัยนั้น ต่อมา 
ในปี  พ .ศ .2517 ไ ด้รื้ อทิ้ งและดํ า เนินการก่อสร้ าง ใหม่บนเนื้ อที่ เ ดิม เ ป็นอาคารคอนกรีต เสริม เหล็ก 
 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ  มาทรงเปิด เมื่อวันที่  20  กันยายน  พ.ศ.  2522 
 - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เมื่อปี พ.ศ. 2508 กรมราชทัณฑ์ ได้บุกเบิกบริเวณอ่าวตะโล๊ะอุดัง 
และอ่าวตะโล๊ะวาว  เกาะตะรุเตา  ให้เป็นทัณฑสถาน และเป็นนิคมฝึกอาชีพของนักโทษการเมือง ซึ่งเมื่อปลายปี 
2482  รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฎนายสิบ (พ.ศ. 2478)  มาคุมขัง 
ยังเกาะตะรุเตา ต่อมากรมป่าไม้ได้ถอนการเป็นสภาพการเป็นเขตหวงห้ามเพื่อการราชทัณฑ์บนเกาะออก  
แล้วจึงประกาศให้เกาะเหล่านี้เป็น  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ
ลําดับที่ 8 ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล จึงได้รับการ 
ยกย่องให้เป็น   ASEAN  Heritage  Parks  and  Reserves  หรือ  อุทยานมรดกของอาเซียน  เมื่อปี 2525 
 -  เกาะกลางและเกาะไข่  ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 กิโลเมตร จะพบ 
เกาะกลางและเกาะไข่เคียงคู่กัน ช่ือเกาะกลางนั้นสืบเนื่องมาจากตําแหน่งซึ่งกึ่งกลางระหว่างเกาะตะรุเตา 
และเกาะอาดัง ส่วนชื่อเกาะไข่นั้น เพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะนี้เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล
นั่นเอง นอกจากหาดทรายที่สวยงามแล้วยังมี ซุ้มประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้โดดเด่นตรึงใจ 
แก่ผู้พบเห็นทุกคน 
  -  เกาะอาดัง   ชายหาดบริเวณแหลมสนของเกาะอาดัง   เหมาะสมแก่การพักแรม เพลิดเพลิน 
กับความงามทัศนียภาพของท้องฟ้าจรดน้ํา แซมด้วยเกาะแก่งต่างๆ ทางเดินเท้าที่นําทางไปสู่น้ําตกอันเป็นแหล่ง 
น้ําจืดที่ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเลได้ใช้ ดํารงชีพบนเกาะมาเป็นเวลานานแสนนาน 
 -  เกาะหลเีป๊ะ  ทางใต้ของเกาะอาดังไปประมาณ  1  กิโลเมตร  เป็นทีต้ั่งของเกาะหลีเป๊ะ  ซึ่งมีชาวเล
อาศัยต้ังถิ่นฐานอยู่ต้ังแต่ปลายสมัย  รัชกาลที่ 5 ยามนํ้าลงลานกว้างของปะการังหลากสีใต้ผิวน้าที่ใสคล้ายกระจก
ทางด้านหน้าเกาะจะพ้นน้ํามารับแสงอาทิตย์เต็มๆ 
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  -  เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่นสะดุดตาผู้ผ่าน
มาด้วยหาดหิน  ก้อนกลมรีขนาดใหญ่ต่างๆ  กันวางเรียงรายให้ชมลานตาดูลื่นเป็นเงาวาววับ เกลี้ยงเกลา เมื่อยาม
คลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพ้ืนเข้มสลับริ้วลายเส้นสีอ่อนของหินงามจับตา 
  -  เกาะบุโหลน หมู่เกาะบุโหลนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ต้ังอยู่ห่าง
จากท่าเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นสถานที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 
อีกแห่งหนึ่งเพราะธรรมชาติที่โดดเด่นไม่แพ้หมู่เกาะอื่นๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเลหรือ บุโหลนใหญ่ มีทิวสนขึ้น 
ริมหาดทรายขาวเป็นแนวยาวเสมือนเป็นแนวกําแพงป้องกันภัยทางด้านเหนือและด้านใต้ สามารถกําบังลมได้ดี 
และยังมีชาวประมงเรือเล็กมาอาศัยจอดเรือหาปลามิได้ขาด การเดินทางสะดวกมีบังกะโลของเอกชน ไว้สําหรับ 
เป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีไว้บริการพร้อมบนเกาะนี้ 
  -  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพ้ืนที่ 210 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย  
ต้ังแต่พ้ืนที่ป่าดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในทะเลจึงมีพ้ืนที่รับผิดชอบส่วนหนึ่ง 
อยู่ในทะเลสุดชายแดนไทย ด้านทิศใต้จรดรัฐเปอร์ลิส  มีป่าไม้มีค่า  และสัตว์ป่านานาชนิด มีถ้ําและน้ําตกสวยงาม
หลายแห่ง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับป่าต่างๆ เป็นแหล่งต้นน้ํา 
ลําธารของแม่น้ําและลําคลองต่างๆ ในจังหวัดสตูล มีบ้านพักมาตรฐานรับรองนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 150 คน 
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 
  -  อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติสุดท้ายของจังหวัดสตูล  ที่ทําการ
ต้ังอยู่บริเวณอ่าวนุ่น  ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู มีพ้ืนที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอําเภอละงู ถึงเขต จังหวัดตรัง  
ครอบคลุมเกาะต่าง ๆ  ตามแนวชายฝั่งต้ังแต่ เกาะลิดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนและเกาะเภตราของจังหวัดตรัง 
มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีช่ือเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ได้แก่ เกาะลิดีและ เกาะเภตรา มีที่พักรับรอง
นักท่องเที่ยวของเอกชน 20 หลัง ที่เกาะบุโหลน 
  -  แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ต้ังอยู่ทางปากอ่าวสตูล สามารถนั่งเรือจากด่านศุลกากร 
เกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ 1 ช่ัวโมง และสามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์ ห่างจากสี่แยก 
เจ๊ะบิลังประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหลมยื่นล้ําไปในทะเลอันดามัน  มีหมู่บ้านชาวประมงและ 
หาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียด 
  -  หาดปากบารา เป็นชายฝั่งริมทะเลอยู่ในตําบลปากน้ํา อําเภอละงู ห่างจากที่ว่าการอําเภอละงู 10 
กิโลเมตร  มีท่าเทียบเรือที่สําคัญทางการประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา มีทิวสนให้ความร่มรื่น
ตลอดแนวหาดยาวเหยียดซึ่งขนานไปกับถนนสายละงู-ปากบารา 
  -  น้ําตกวังสายทอง  ต้ังอยู่ที่ตําบลนํ้าผุด   อําเภอละงู   สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ 2 ทาง  
คือ   ทางอําเภอละงู ตรงข้ามทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ตําบลกําแพง จากจุดนี้ถึงน้ําตก
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอําเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ตําบลป่าแก่บ่อหิน 
ระยะทางประมาณ 19  กิโลเมตร  ความงามของน้ําตกวังสายทอง  อยู่ที่แอ่งน้ําแต่ละชั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว
บานลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ช้ันบนสุดถึงตํ่าสุด  
  -  น้ําตกธาราสวรรค์  เป็นน้ําตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีถึง 5 ช้ัน ต้ังอยู่ที่ตําบลควนกาหลง อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอําเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใช้เส้นทางจากสามแยกนิคมฯ  ผ่านที่ว่าการอําเภอ
ควนกาหลงแยกเข้าทางซอย 10 
  -  น้ําตกปาหนัน  มีต้นน้ํามาจากภูเขาหัวกาหมิง ต้ังอยู่ที่ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง มีระยะทาง
จากตัวเมืองสตูล ประมาณ 39 กิโลเมตร เป็นน้ําตกที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งด้วยวิทยาการสมัยใหม่ แต่มีการสร้าง
เขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อมอยู่บริเวณน้ําตก ซึ่งส่งผลให้มีทัศนียภาพบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไร 
ก็ตามธรรมชาติแท้ๆ ของป่าและภูเขายังคงอยู่อย่างครบถ้วน สายน้ําจากน้ําตกปาหนันยังไหลอย่างสม่ําเสมอ  
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  -  น้ําตกธารปลิว  ต้นน้ําเกิดจากเขาลุงเครอะในเขตจังหวัดตรัง-สตูล เป็นน้ําตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดสตูล อยู่หมู่ที่ 7  ตําบลทุ่งหว้า  อําเภอทุ่งหว้า  ห่างจากท่ีว่าการอําเภอ 14 กิโลเมตร มีลักษณะ 
เป็น 2 ช้ัน ช้ันล่างเป็นแอ่งน้ําขนาดกว้าง 40 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร รอบๆ บริเวณร่มรื่นด้วยพรรณไม้
หลากหลาย 
  -  ถํ้าเจ็ดคด  ต้ังอยู่หมู่ที่  5  ตําบลปาล์มพัฒนา  อําเภอมะนัง  เป็นถ้ําขนาดใหญ่ กว้าง 70 - 80 เมตร  
ยาวประมาณ  600  เมตร  บางช่วงสูง 100 - 200  เมตร  มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก มีคลองใหญ่ทะลุภูเขา
เหมาะแก่การล่องเรือเที่ยวถ้ํา ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ถํ้าสัตคูหา” มี 7 ช้ัน 
  -  ถํ้าภูผาเพชร  เป็นถ้ําขนาดใหญ่  มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก  ภายในถ้ํามีลักษณะเป็น ห้องโถง
แบบโรมันหลายห้อง บริเวณกลางถ้ําเป็นลานกว้าง มีเวทีลักษณะคล้ายลานแสดงคอนเสิร์ต มองขึ้นไปบนเพดานถ้ํา 
จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ท้องที่อําเภอมะนัง  
  -  ถํ้าลอดปูยู  ต้ังอยู่บริเวณตอนใต้ของเขายะเก่ง ในเขตอําเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม  
เช่น เพดานถ้ํา ประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ที่งดงาม ระหว่างสองฝั่งคลองปูยูนั้นประกอบไปด้วย พันธ์ุป่าชายเลน 
ที่ยังอุดมสมบูรณ์  การเดินทางไปยังถ้ําลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือที่ท่าเรือตํามะลัง การเดินทาง
ไปกลับใช้เวลา ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  
 
  
 
 

 
 

เดือน งานเทศกาลและประเพณ ี เจ้าภาพหลัก 
    เดือนพฤศจิกายน 2554 งานเปิดฟ้าอันดามัน  สวรรคส์ตูล Amazing 

Grand Sale 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

    เดือนพฤศจิกายน  2554 งานรักษ์เล  ป่า ฟ้า สตูล ครัง้ที่ 11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    เดือนธันวาคม  2554 งานแข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ  

  
องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

    เดือนธันวาคม 2554 งานแข่งขันตกปลาเรือเล็ก (บ้านตะโละใส) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    4 - 5 ธันวาคม 2554 กิจกรรมการวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    31 ธันวาคม 2554 งาน COUNT DOWN ต้อนรับปีใหม่ 2012 เทศบาลเมืองสตูล 

ระหว่างเดือน 
มกราคม – มีนาคม 2555 

งานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของ
ดีที่ละงู   

เทศบาลกําแพง , องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  

เดือนมกราคม 2555 งานแข่งขันอันดามัน ว่ิงมินิฮาล์ฟ มาราธอน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เดือกุมภาพันธ์ 2555 งานแข่งว่าวนานาชาติ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เดือนมีนาคม 2555 งานประจําปี และงานกาชาดจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 

ระหว่างเดือน 
มีนาคม – เมษายน 2555 

งานแข่งขันว่ิงผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน สงขลา – 
สตูล 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

งานเทศกาลและงานประเพณีประจําปีของจังหวัดสตูล 
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* หมายเหตุ : วัน / เดือน ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 

  ประชากร 

 จังหวัดสตูล มีประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 รวมทั้งสิ้น  300,286  คน ชาย 149,701 คน   
หญิง  150,585  คน    อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ  อําเภอเมืองสตูล  อําเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด 
คือ  อําเภอละงู  210.28  คน/ตร.กม.  รองลงมาได้แก่ อําเภอท่าแพ 138.33  คน/ตร.กม. และอําเภอเมืองสตูล  
123.73  คน/ตร.กม. นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเป็นรายอําเภอได้  ดังนี้ 
   

จํานวนประชากรและความหนาแนน่ของประชากร  ปี 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน  2554 
 

อําเภอ พื้นที ่
(ตร.กม.) 

จํานวน 
หลังคาเรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ความหนาแนน่
ประชากร/ตร.กม. 

เมืองสตูล 881.01 32,972 54,012 54,997 109,010 123.73 
ละงู 324.00 19,262 33,803 34,329 68,132 2210.28 
ควนกาหลง 369.00 9,792 16,292 16,056 32,348 87.66 
ท่าแพ 197.25 7,256 13,678 13,450 27,287 138.33 
ควนโดน 199.03 6,350 12,141 12,261 24,402 122.60 
ทุ่งหว้า 672.68 6,525 11,381 11,285 22,666 33.69 
มะนัง 227.29 5,024 8,462 7,979 16,441 72.33 
รวมทั้งจังหวัด 2,870.26 87,181 149,701 150,585 300,286 104.61 

          ทีม่า : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 
 
 
 
 

เดือน งานเทศกาลและประเพณ ี เจ้าภาพหลัก 
13 – 15 เมษายน 2555 งานประเพณีสงกรานต์และมนัสการหลวงพ่อ

แก่ 
เทศบาลตําบลฉลุง 

ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม – ตุลาคม 2555 

งานประเพณีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ อําเภอเมืองสตูลส่วนหน้า             
(เกาะหลีเป๊ะ) 

เดือน มิถุนายน 2555 งานเทศการอาหารอร่อย ของดีเมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 
เดือนกันยายน – ตุลาคม 

2555 
งานประเพณีถือศิลกินเจจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล 

สังคมและวัฒนธรรม 
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แยกจํานวนประชากรในเขตเทศบาล 

เทศบาล 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
จํานวน     

หลังคาเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เทศบาลเมืองสตูล 
เทศบาลตําบลคลองขุด 
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
เทศบาลตําบลกําแพง 
เทศบาลตําบลควนโดน 
เทศบาลตําบลฉลุง 
เทศบาลตําบลเจ๊ะบิลัง 

6.80 
43.93 
2.94 
2.60 
6.00 
1.25 
2.70 

8,922 
7,016 
1,080 
2,297 
1,612 
886 
889 

11,303 
9,461 
1,583 
2,438 
2,563 
1,166 
1,976 

11,794 
8,962 
1,631 
2,635 
2,561 
1,237 
1,967 

23,097 
18,423 
3,214 
5,073 
5,124 
2,403 
3,943 

รวม 66.22 22,702 30,490 30,787 61,277 
      ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง  ( ข้อมลู  ณ  วันที่   30  กันยายน   2554) 
              ทีท่ําการปกครองจังหวัดสตูล 

 การศึกษา 
 จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  221  แห่ง  ดังนี้ 
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
    1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จํานวน 162 แห่ง ครู/อาจารย์ 1,775  คน     
พนักงานราชการ  167  คน    วิทยากรสอนศาสนา  27  คน  นักเรียน/นักศึกษา  30,030  คน 
    2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จํานวน 12 แห่ง ครู/อาจารย์  507  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  10,335  คน 
  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จํานวน  36  แห่ง  ครู/อาจารย์  950  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  17,889  คน 
  สังกัดเทศบาลเมืองสตูล  จํานวน  4  แห่ง  ครู/อาจารย์  101  คน  ครูอัตราจ้าง  10  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  2,444  คน 
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  จํานวน  3  แห่ง  ครู/อาจารย์  120  คน  
พนักงานของรัฐ  11  ครูอัตราจ้าง  40  คน  นักเรียน/นักศึกษา  2,467  คน 
  โรงเรียนราชตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 2 แห่ง ครู/อาจารย์ 18 คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  192  คน 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  42  จังหวัดสตูล  ครู/อาจารย์  21  คน  ครูอัตราจ้าง  25  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  548  คน 
  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล  ครูอัตราจ้าง  3  คน  นักเรียน/นักศึกษา  30  คน 

-  การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   
 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.จังหวัดสตูล)  
เป็นสํานักงานบริการด้านการศึกษาในสังกัดราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาที่ต้องส่งเสริม
กํากับ ดูแล การปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 7 แห่ง  
มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง และ กศน. ตําบล 36 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมดรวม 131 คน ปีการศึกษา
2554 มีนักศึกษาทั้งหมด 23 คน และมีสถานศึกษาทั้งหมด 4,719 คน 
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 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดดังนี้ ผ้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 3 คน ลูกจ้างประจํา 7 คน พนักงานราชการ 7 คน จ้างเหมาบริการ 
5 คน รวมทั้งหมด 23 คน และมีสถานศึกษาที่ต้องส่งเสริม กํากับ ดูแล ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ 
   1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสตูล มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด
จํานวน 13 แห่ง 

  - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล  - กศน.ตําบลคลองขุด 
  - กศน.ตําบลตํามะลัง   - กศน.เกาะสาหร่าย 
  - กศน.ตําบลบ้านควน   - กศน.ตําบลควนขัน  
  - กศน.ตําบลเจ๊ะบิลัง   - กศน.ตําบลตันหยงโป 
  - กศน.ตําบลปูยู    - กศน.ตําบลเกตรี 
  - กศน.ตําบลฉลุง    - กศน.ตําบลควนโพธิ์ 
  - กศน.ตําบลพิมาน    
มีบุคลากรประกอบด้วย 

  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 5 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงานราชการ 24 คน ลูกจ้าง   
ช่ัวคราว 1 คน และจ้างเหมาบริการ 1 คน รวมทั้งหมด 33 คน  
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 
  ระดับประถม 66 คน ระดับ ม.ต้น 612 คน ระดับ ม.ปลาย 846 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด            
1,524 คน 
มีโรงเรียนผู้ใหญ่อันซอเรี๊ยะห์อัดดีนีย๊ะห์ 
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 
  ระดับประถม 25 คน ระดับ ม.ต้น 56 คน ระดับ ม.ปลาย 23 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 104 คน 
   2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอท่าแพ มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจํานวน  
5 แห่ง 

  - ห้องสมุดประชาชนอําเภอท่าแพ   - กศน.ตําบลท่าแพ 
  - กศน.ตําบลแป-ระ    - กศน.ตําบลสาคร 
  - กศน.ตําบลท่าเรือ 
มีบุคลากรประกอบด้วย 

  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงานราชการ 8 คน และลูกจ้าง             
ช่ัวคราว 1 คน รวมทั้งหมด 13 คน 
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 

  ระดับประถม 14 คน ระดับ ม.ต้น 185 คน ระดับ ม.ปลาย 296 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด 495 คน 
   3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละงู มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  จํานวน 
7 แห่ง 

  - ห้องสมุดประชาชนอําเภอละงู   - กศน.ตําบลละงู  
  - กศน.ตําบลกําแพง    - กศน.ตําบลนํ้าผุด 
  - กศน.ตําบลเขาขาว    - กศน.ตําบลปากน้ํา 
  - กศน.ตําบลแหลมสม 
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มีบุคลากรประกอบด้วย  

  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงานราชการ 17 คน และลูกจ้าง  
ช่ัวคราว 1 คน รวมทั้งหมด 23 คน 
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 

  ระดับประถม 146 คน ระดับ ม.ต้น 290 คน ระดับ ม.ปลาย 617 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด                                

1,023 คน 

     4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุ่งหว้า มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  
จํานวน 6 แห่ง 
  - ห้องสมุดประชาชนอําเภอทุ่งหว้า   - กศน.ตําบลทุ่งหว้า   
  - กศน.ตําบลป่าแก่บ่อหิน    - กศน.ตําบลขอนคลาน 
  - กศน.ตําบลทุ่งบุหลัง    - กศน.ตําบลนาทอน 
มีบุคลากรประกอบด้วย  

  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงานราชการ 9 คน และลูกจ้าง  
ช่ัวคราว 1 คน รวมทั้งหมด 13 คน 
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 

  ระดับประถม 35 คน ระดับ ม.ต้น 292 คน ระดับ ม.ปลาย 307 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด 634 คน 
     5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมะนัง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  
จํานวน 3 แห่ง 

  - ห้องสมุดประชาชนอําเภอมะนัง   - กศน.ตําบลนิคมพัฒนา  
  - กศน.ตําบลปาล์มพัฒนา    
มีบุคลากรประกอบด้วย  
  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจํา 2 คน พนักงานราชการ 7 คน 
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 
  ระดับประถม 6 คน ระดับ ม.ต้น 100 คน ระดับ ม.ปลาย137 คน รวมนักศึกษา                                             
ทั้งหมด 243 คน 
     6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนกาหลง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  
จํานวน 4 แห่ง 

  - ห้องสมุดประชาชนอําเภอควนกาหลง  - กศน.ตําบลทุ่งนุ้ย  
  - กศน.ตําบลควนกาหลง            - กศน.ตําบลอุไดเจริญ 
  - กศน.ตําบลทุ่งบุหลัง    - กศน.ตําบลนาทอน 

มีบุคลากรประกอบด้วย  
  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 7 คน ชั่วคราว 1 คน รวมทั้งหมด 9 คน 
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 
 ระดับประถม 10คน ระดับ ม.ต้น 147 คน ระดับ ม.ปลาย 185 คน รวม  ทั้งหมด 342 คน 
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     7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  
จํานวน 5 แห่ง 

  - ห้องสมุดประชาชนอําเภอควนโดน  - กศน.ตําบลควนโดน  
  - กศน.ตําบลย่านซื่อ             - กศน.ตําบลควนสะตอ 
  - กศน.ตําบลวังประจัน     
มีบุคลากรประกอบด้วย  

  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงานราชการ 7 คน และลูกจ้าง รวม
ทั้งหมด 10 คน 

มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ 
  ระดับประถม  10 คน  ระดับ  ม . ต้น  128 คน  ระดับ  ม .ปลาย  216 คน  รวมนักศึกษา             
ทั้งหมด 354 คน 
 

  ศาสนา   
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คดิเป็นร้อยละ  7410  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  25.81  
 และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ รอ้ยละ  0.09                

 มีศาสนสถานจํานวนทั้งสิ้น 226  แห่งประกอบด้วย  
       มสัยิดจํานวน  223 แหง่ แยกเป็นอําเภอ  ดังนี้ 

  -  อําเภอเมืองสตูล  จํานวน  65  แห่ง 
  -  อําเภอละงู   จํานวน   62  แห่ง 
  -  อําเภอท่าแพ   จํานวน   27  แห่ง 
  -  อําเภอควนโดน  จํานวน   23  แห่ง 
  -  อําเภอควนกาหลง  จํานวน   23  แห่ง 
  -  อําเภอทุ่งหว้า   จํานวน   18   แห่ง 
  -  อําเภอมะนัง   จํานวน    5    แห่ง 

 วัด   จํานวน 36  แห่ง   แยกเป็นรายอําเภอดังนี้ (ที่มา : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล) 
  -  อําเภอเมืองสตูล  จํานวน            11 แห่ง 
  -  อําเภอละงู   จํานวน    6    แห่ง 
  -  อําเภอท่าแพ   จํานวน    2 แห่ง 
  -  อําเภอควนโดน  จํานวน    1  แห่ง 
  -  อําเภอควนกาหลง  จํานวน    8  แห่ง 
  -  อําเภอทุ่งหว้า   จํานวน    3  แห่ง 
  -  อําเภอมะนัง   จํานวน    6 แห่ง 

 โบสถ์คริสต์  จํานวน  3  แห่ง 
 ศาลเจ้า จํานวน  3  แห่ง 

 นอกจากนี้ยังมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   จํานวน  1  ศูนย ์  และศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม 
และจริยธรรมประจํามัสยิด  (ศูนย์ตาดีกา)  จํานวน  195  ศูนย์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ) 
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 การสาธารณสขุ   
  จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลของรัฐรวม 6 แห่ง เป็นโรงพยาบาบลชุมชนขนาด 186 เตียง 1 แห่ง 
ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 4 แห่ง มีแพทย์ 54 คน อัตรา : ประชากร 5,471 คน ทันตแพทย์ 26 อัตรา: 
ประชากร 11,364 คน เภสัชกร 33 คน อัตรา : ประชากร 8,953 คน และมีพยาบาล 514 คน อัตรา : ประชากร 
575 คน โดยมีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกแพทย์ 29 แห่ง คลินิกทันตกรรม 9 แห่ง ร้านขายยา 57 แห่ง 
เป็นต้น   

ตารางที่  1 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกตามรายอาํเภอ  ปี 2554 
 

อําเภอ 
รพท./
เตียง 

รพช./
เตียง 

อัตราส่วน    รพ.สต. 
นคม. 

PCU 
(รพ.) เตียง : ประชากร ขนาด

เล็ก 
ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ่ 
เมือง 1/186 - 1 : 577 7 6 4 - 2 
ควนโดน - 1/30 1 : 801 2 1 1 - - 
ควนกาหลง - 1/30    1 : 1,056 1 6 - 1 - 
ท่าแพ - 1/30 1 : 894 2 3 - - 1 
ละงู - 1/60   1 : 1,121 3 5 2 - 1 
ทุ่งหว้า - 1/30         1 : 741 5 2 - - - 
มะนัง - - - 2 2 - - - 

   รวม 1/186 5/180  1 : 807    22 25 7 1 4 
 

ตารางที่ 2 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2554 
 
อําเภอ คลนิิก 

แพทย์ 
คลนิิก 

ทันตกรรม 
การพยาบาล

และ 
ผดุงครรภ ์

คลนิิก 
แพทย์แผน

ไทย 

คลนิิก 
แล็บ 

ขย.1 ขย.2 ขย.3 ขายยา 
แผนโบราณ

เมือง 20 5 0 1 1 17 5 - 4 
ควนโดน 1 - 1 - - 3 1 - 1 

ควนกาหลง 
1 - 2 - - 2 - - 2 

ท่าแพ - - 1 - - 2 - - 1 
ละงู 6 4 3 1 1 9 4 - 2 
ทุ่งหว้า 1 - 3 - - 1 2 - - 
มะนัง 0 - 2 - - 1 - - - 

รวม 29 9 12 2 2 35 12 - 10 
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ตารางที่ 3  ขอ้มูลสถิติชพี  ปี 2547 – 2553 
 

ปี พ.ศ. ประชากร 
จํานวน อัตรา 

เกิด ตาย 
ทารก 
ตาย 

มารดา 
ตาย 

เกิด 
ไร้ชีพ 

** 
เกิด 

** 
ตาย 

เพ่ิมตาม * 
ธรรมชาติ 

ทารก** 
ตาย 

มารดา*** 
ตาย 

เกิด** 
ไร้ชีพ 

2547 275,640 4,279 1,223 37 3 30 15.52 4.43 1.10 8.64 70.10 7.01 

2548 275,665 4,768 1,346 41 0 28 17.30 4.88 1.24 8.60 0.00 5.87 

2549 279,773 4,596 1,422 45 3 25 16.43 5.08 1.13 9.80 65.27 5.44 

2550 283,389 4,690 1,397 29 0 26 16.55 4.93 1.16 6.18 0.00 5.54 

2551 286,574 4,794 1,394 32 2 25 16.73 4.86 1.19 6.68 41.72 5.21 

2552 290,967 4,881 1,512 35 1 41 16.77 5.19 1.15 7.17 20.48 8.39 

2553 295,463 4,700 1,500 31 1 25 15.90 5.10 1.08 6.59 21.27 5.31 

ที่มา : -รายงานเกิดจากสูติบัตร ตายจากมรณบัตร จากทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 
        -รายงานการตายของมารดาและเกิดไร้ชีพ (ก.-2) งานส่งเสริม 
        -ประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน จ.สตูล (ณ 30 มิ.ย.53) 
หมายเหตุ *   / 100    ** /1,000      *** / 100,000    
   

  สถิติชีพที่สําคญัของจังหวัดสตูลในช่วงปี 2547-2553 พบว่า จนถึงปี 2552 อัตราเกิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
โดยในปี 2547 อัตราเท่ากับ 15.52 ต่อพันประชากร เพิ่มเป็น 16.77 ต่อพันประชากร ในปี 2553 อัตราตาย พบว่า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 4.43 ต่อพันประชากร เป็น 5.10 ต่อพันประชากร ในปี 2553 สว่นอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 
มีแนวโน้มลดลง 

 ดัชนีช้ีวัด งานด้านส่งเสริมสขุภาพกลุ่มแมแ่ละเด็กที่สําคญัคือ อัตราทารกตาย  อัตรามารดาตาย และอัตรา
เกิดไร้ชีพ ในช่วงปี 2547-2553 พบว่า อัตราทารกตายของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2547 อัตราเท่ากับ 
8.64 ต่อพันการเกิดมีชีพ ลดลงเป็น 6.59 ต่อพันการเกิดในปี 2553 

 อัตรามารดาตาย จังหวัดสตูลพบว่ามีมารดาตายเกือบทุกปี ในปี 2553 แม่ตายจํานวน 1 ราย อัตราเท่ากับ 
21.27 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

 อัตราเกิดไร้ชีพ พบสูงสุดในปี 2552 เท่ากับ 8.39 ต่อพันการเกิดมีชีพ  ส่วนในปี 2553 อัตราเท่ากับ 5.31 
ต่อพันการเกิดมีชีพ 
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  ตารางที่ 4 สาเหตุการตาย  10 อันดับแรก  ปี พ.ศ. 2553 

ลําดับ สาเหตุการตาย ชาย    หญิง  รวม 
อัตรา/ แสน
ประชากร 

1. มะเร็งทุกชนิด 54 36 90 30.46 
2. อุบัติเหตุจากการขนส่ง 51 18 69 23.35 
3. ติดเชื้อในกระแสเลือด 38 26 64 21.66 
4. หัวใจขาดเลือด 46 13 59 20.06 
5. หลอดเลือดในสมอง   27 18 45 15.23 
6. ไตวาย 20 14 34 11.51 
7. ถูกฆ่าตาย 30 4 34 11.51 
8. ปอดอักเสบ 16 12 28 9.48 
9. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 21 5 26 8.80 
10. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 15 7 22 7.44 

11. ความดันโลหิตสูง 11 9 20 6.77 
ที่มา :             - ข้อมูลจากกลุ่มข้อมลูข่าวสารสุขภาพ สนย. web  ftp://healthdata.moph.go.th 
           - ประชากรจาก สํานักบริการทะเบียน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหต ุ       - จํานวนตายทั้งหมด 1,500 คน 
           - ประชากร  295,463 คน   ( ณ 30 มิถุนายน 2553) 
  สาเหตุการตายจากมะเร็งทุกชนิด 3 อันดับแรก คือ 
  1.  มะเร็งตับ        จํานวน        17  คน 
  2. มะเร็งปอด        จํานวน       15  คน 
  3. มะเร็งเม็ดเลือดขาว จํานวน       10  คน 
   
 
 
 

  การจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บา้น (กชช.2 ค) ปี 2554 

 ปี 2554  การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2554 จากทุกหมู่บ้าน
ในเขตชนบท จํานวน 270 หมู่บ้าน 35 ตําบล 7 อําเภอ ซึ่งจัดเก็บทุก 2 ปี จัดเก็บระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 พบว่าในภาพรวมจังหวัด ตามเคื่องชี้วัด 6 หมวด 31 ตัวช้ีวัด หมู่บ้านของจังหวัดสตูล 
มีปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้โดยชุมชน, ด้านการเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน และด้านการกีฬา 

   ลําดับตัวชี้วัดที่มีปัญหาของจังหวัดสตูล 
 1. ตัวช้ีวัดที่ 22 การเรียนรู้โดยชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 143 หมู่บ้าน 
 2. ตัวช้ีวัดที่ 26 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 137 หมู่บ้าน 
 3. ตัวช้ีวัดที่ 17 การกีฬา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 133 หมู่บ้าน 
 4. ตัวช้ีวัดที่ 28 คุณภาพของน้ํา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 92 หมู่บ้าน 
 5. ตัวช้ีวัดที่ 27 คุณภาพของดิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 78 หมู่บ้าน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 6. ตัวช้ีวัดที่ 21 การได้รับการศึกษา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 42 หมู่บ้าน 
 7. ตัวช้ีวัดที่ 31 การจัดการสภาพแวดล้อม หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 41 หมู่บ้าน 
 8. ตัวช้ีวัดที่ 7 การติดต่อสื่อสาร หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 35 หมู่บ้าน 
 9. ตัวช้ีวัดที่ 8 การมีงานทํา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 33 หมู่บ้าน 
 10. ตัวช้ีวัดที่ 29 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 32 หมู่บ้าน 
 11. ตัวช้ีวัดที่ 4 น้ําเพื่อการเกษตร หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 21 หมู่บ้าน 
 12. ตัวช้ีวัดที่ 30 การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 20 หมู่บ้าน 
 13. ตัวช้ีวัดที่  12 ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่นๆ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 16 หมู่บ้าน 
 14. ตัวช้ีวัดที่ 23 การได้รับการคุ้มครองทางสังคม หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 16 หมู่บ้าน 
 15 .  ตั ว ช้ี วั ดที่  14  การ ไ ด้ รั บประ โยชน์ จ ากการมี สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว  หมู่ บ้ านที่ ปัญหา  
มีจํานวน 15 หมู่บ้าน 
 16. ตัวช้ีวัดที่ 11 ผลผลิตจากการทําไร่ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 13 หมู่บ้าน 
 17. ตัวช้ีวัดที่ 3 น้ําใช้หมู่บ้านที่มีปัญหามีปัญหา มีจํานวน 12 หมู่บ้าน 
 18. ตัวช้ีวัดที่ 1 ถนน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 11 หมู่บ้าน 
 19. ตัวช้ีวัดที่ 9 การทํางานในสถานประกอบการ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 10 หมู่บ้าน 
 20. ตัวช้ีวัดที่ 20 อัตราการเรียนต่อของประชาชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 10 หมู่บ้าน 
 21. ตัวช้ีวัดที่ 6 การมีที่ดินทํากิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 7 หมู่บ้าน 
 22. ตัวช้ีวัดที่ 25 การรวมกลุ่มของประชาชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 8 หมู่บ้าน 
 23. ตัวช้ีวัดที่ 24 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 5 หมู่บ้าน 
 24. ตัวช้ีวัดที่ 2 น้ํากิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 4 หมู่บ้าน 
 25. ตัวช้ีวัดที่ 5 ไฟฟ้า หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 4 หมู่บ้าน 
 26. ตัวช้ีวัดที่ 10 ผลผลิตจากการทํานา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 4 หมู่บ้าน 
 27. ตัวช้ีวัดที่ 16 การป้องกันโรคติดต่อ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 2 หมู่บ้าน 
 28. ตัวช้ีวัดที่ 19 ระดับการศึกษาของประชาชน หมู่บ้านที่ปัญหา มีจํานวน 2 หมู่บ้าน 
 29. ตัวช้ีวัดที่ 13 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจํานวน 1 หมู่บ้าน 
 30. ตัวช้ีวัดที่ 18 การปลอดยาเสพติด หมู่บ้านที่ปัญหา มีจํานวน 1 หมู่บ้าน 

     คุณภาพชีวิตตามข้อมลูความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554 

 ปี 2554 การจดัเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดสตูล  จากทุกครัวเรือนในเขตชนบท  
จํานวน  43,380 ครัวเรือน 270 หมู่บ้าน 35 ตําบล 7 อําเภอ ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด  177,230  คน  
โดยแยกเป็นเพศชาย  89,295  คน  เพศหญิง  87,935  คน  ซึ่งจัดเกบ็ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  
พ.ศ.2554 พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จํานวน 6 หมวด 42 ตัวช้ีวัด ประชาชน 
บรรลุเป้าหมายความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน 21 ตัวช้ีวัดและไม่บรรลุเป้าหมายความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
จํานวน  21  ตัวช้ีวัด   
   เปรียบเทียบผลการจดัเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างป ี2553 – 2554 
 ปี 2553    ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  23  ตัวช้ีวัด 
   (1,2,4,5,6,9,11,12,13,15,16,17,22,23,25,26,29,30,31,34,39,40,42) 
   ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  19  ตัวช้ีวัด 
             (3,7,8,10,14,18,19,20,21,24,27,28,32,33,35,36,37,38,41) 
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 ปี 2553    ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  21  ตัวช้ีวัด 
   (1,2,4,5,9,11,12,13,15,16,17,22,23,25,29,30,31,34,39,40,42) 
   ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  21  ตัวช้ีวัด 
             (3,6,7,8,10,14,18,19,20,21,24,26,27,28,32,33,35,36,37,38,41) 
 สรุป ระหว่างปี 2553 – 2554 ทั้ง 42 ตัวช้ีวัด พบว่าคนในครัวเรือนที่ผา่นเกณฑ์ จปฐ. มีแนวโน้ม 
ตัวช้ีวัดที่ดีขึ้น 14 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ด้อยลง 4 ตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น  
7 ตัวช้ีวัดดังนี้ 

   ตัวชี้วัดที่บรรลเุปา้หมายและมีผลการพัฒนาที่ดีขึน้จาก ปี 2553 มีจํานวน  14 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
  ตัวช้ีวัดที่ 9,12,13,15,16,17,23,25,29,30,34,39,40,42 
 ตัวช้ีวัดที่ 9  ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
 ตัวช้ีวัดที่ 12  คนอายุ  6  ปีขึ้นไป ออกกําลังกายสัปดาห์ละ  3 วัน 
 ตัวช้ีวัดที่ 13  ทุกคนในครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง 
 ตัวช้ีวัดที่ 15  ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
 ตัวช้ีวัดที่ 16  ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี   
 ตัวช้ีวัดที่ 17  ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ 

ตัวช้ีวัดที่ 23  เด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริการเตรียมความพร้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 25  เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย 
ตัวช้ีวัดที่ 29  คนอายุ 16 – 60 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 30  รายได้เฉลี่ยไมตํ่่ากว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี   
ตัวช้ีวัดที่ 34  คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม 
ตัวช้ีวัดที่ 39  ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตัวช้ีวัดที่ 40  ครัวเรือนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชน   
ตัวช้ีวัดที่ 42  คนที่มีสทิธิได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

   ตัวชี้วัดที่บรรลเุปา้หมายแต่มีผลการพัฒนาด้อยกว่า ปี 2553 มีจาํนวน  4 ตัวช้ีวัด  
ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 5,11,22,31 

ตัวช้ีวัดที่ 5    เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  4  เดือนแรก  
ตัวช้ีวัดที่ 11  คนอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี 
ตัวช้ีวัดที่ 22  เด็กอายุตํ่ากว่า  3  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 31  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

   ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาที่ดีกว่าปี 2553 มจีํานวน  7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 
8,19,20,28,33,38,41 

ตัวช้ีวัดที่   8    เด็ก  6 – 12 ปี รับฉีดวัคซนีป้องกันโรคครบ   
ตัวช้ีวัดที่ 19    ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   
ตัวช้ีวัดที่ 20    ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ตัวช้ีวัดที่ 28    คนในครัวเรอืนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดที่ 33    คนในครัวเรอืนไม่สูบบุหรี ่
ตัวช้ีวัดที่ 38    ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านตําบล 
ตัวช้ีวัดที่ 41    ครัวเรือนเข้าร่วมทํากิจกรรมสาธารณะหมูบ้่าน 
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   ตัวชี้วัดที่บรรลเุปา้หมาย จปฐ.  3 ลําดับแรก 

1. ตัวช้ีวัดที่ 11 คนอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เป้าหมายร้อยละ 50          
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95.9  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 45.4) 

2. ตัวช้ีวัดที่ 12 คนอายุ  6  ปีขึน้ไป ออกกําลังกายสัปดาห์ละ  3  วันๆละ 30 นาท ีเป้าหมาย          
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.5  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 39.5) 

3. ตัวช้ีวัดที่ 30 รายได้เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี เป้าหมายร้อยละ 70 ผ่าน 
เกณฑ์ร้อยละ 99.9  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 29.9) 

   ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จปฐ.  3 ลําดับแรก 

1. ตัวช้ีวัดที่ 26 เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้ฝกึอบรมด้านอาชีพ  เป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 72.5  (ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 7.5) 

2. ตัวช้ีวัดที่ 38 ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านตําบล เป้าหมายร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 91.1  (ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.9) 

3. ตัวช้ีวัดที่ 41 ครัวเรือนเข้าร่วมทํากิจกรรมสาธารณะ เป้าหมายร้อยละ 100 ผ่านเกณฑร์้อยล 
96.4  (ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.6) 

   อําเภอที่บรรลเุปา้หมาย จปฐ. มากที่สุด  3  ลําดับแรก 

1.  อําเภอควนโดน ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  จํานวน  31  ตัวช้ีวัด 
2.  อําเภอควนกาหลงและอําเภอมะนัง  ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  จํานวน  28  ตัวช้ีวัด 
3.  อําเภอเมืองสตูล  ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จํานวน  26  ตัวช้ีวัด 

   อําเภอที่ไม่บรรลเุปา้หมาย จปฐ. มากที่สุด  3  ลําดบัแรก 

1) อําเภอละงู  ตกเกณฑ์ จปฐ.  จํานวน  20  ตัวช้ีวัด 
2) อําเภอทุ่งหว้าและอําเภอท่าแพ  ตกเกณฑ ์จปฐ.  จํานวน  17  ตัวช้ีวัด 
3) อําเภอเมืองสตูล ตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน  16  ตัวช้ีวัด  

   ผลการจดัเก็บข้อมูล จปฐ.  ระดับอําเภอ 

อําเภอเมืองสตูล     บรรลุเปา้หมาย  26  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  16  ตัวช้ีวัด 
อําเภอละงู        บรรลุเป้าหมาย  22  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  20  ตัวช้ีวัด 
อําเภอทุ่งหว้า     บรรลุเป้าหมาย  25  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  17  ตัวช้ีวัด 
อําเภอควนกาหลง  บรรลุเป้าหมาย  28  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  14  ตัวช้ีวัด 
อําเภอควนโดน      บรรลุเป้าหมาย  31  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  11  ตัวช้ีวัด 
อําเภอท่าแพ           บรรลุเป้าหมาย  25  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  17  ตัวช้ีวัด 
อําเภอมะนัง           บรรลุเป้าหมาย  28  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  14  ตัวช้ีวัด 

   ผลการจดัเก็บข้อมูล จปฐ.  เก่ียวกับรายได ้

1. สรุปรายไดค้รัวเรือนของจังหวัดสตลู 
1)  รวมทั้งจังหวัด  8,212,616,002.10  บาทต่อปี 
2)  เฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือน  189,318.03  บาทต่อปี  
3)  เฉลี่ยรายได้ต่อคน  46,338.75  บาทต่อคนต่อปี 
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 2. รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปรีะดับอําเภอเรยีงลําดบัจากน้อยไปหามาก 
1)  อําเภอเมืองสตูล 39,030.87     บาทต่อคนต่อปี 
2)  อําเภอควนโดน 42,003.63     บาทต่อคนต่อปี 
3)  อําเภอละงู  44,844.01     บาทต่อคนต่อปี 
4)  อําเภอทุ่งหว้า  47,019.36     บาทต่อคนต่อปี 
5)  อําเภอมะนัง  52,787.75    บาทต่อคนต่อปี 

     6) อําเภอควนกาหลง 53,103.98     บาทต่อคนต่อปี 
                     7) อําเภอท่าแพ  57,752.04     บาทต่อคนต่อปี 

   คุณภาพชีวิตคนสตลู  รายตัวชี้วัด  

หมวดที่ 1 สุขภาพด ี

ตัวช้ีวัดที่  1  หญิงต้ังครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการในรอบปีที่ผ่านมา         
 ที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  1,593  คน ทุกอําเภอบรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  2  แม่ที่คลอดลูกได้รับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
 1,611  คน ทุกอําเภอบรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  3  เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่ตํ่ากว่า  2,500  กรัม  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  2,326 
 คน  มีเด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่ตํ่ากว่า  2,500  กรัม  จํานวน 2,324 คน ไม่บรรลุเป้าหมายมี จํ า น ว น   
2  คน  อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อําเภอเมืองสตูลและอําเภอทุ่งหว้า 
ตัวช้ีวัดที่  4  เด็กอายุตํ่ากว่า  1 ปี ได้รับวัคซีนครบ ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 2,326  คน ทุก
 อําเภอบรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  5  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  4  เดือนแรก ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 1,899 
 คน   มีเด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  4  เดือนแรก จํานวน 1,872 คน ไม่บรรลุ 

 เป้าหมายมีจํานวน  27 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอเมืองสตูล, 
  อําเภอ ละงูและอําเภอท่าแพ 

ตัวช้ีวัดที่  6  เด็กอายุ 1 – 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 
 13,589 คน มีเด็กอายุ 1 – 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน  13,588 คน  
  ไม่บรรลุเป้าหมายมีจํานวน 1 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ  อําเภอทุ่งหว้า 
ตัวช้ีวัดที่  7  เด็กอายุ  6 – 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
        30,980 คน มีเด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 30,977 คน                 
                 ไม่บรรลุเป้าหมายมีจํานวน 3 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อําเภอท่าแพและอําเภอทุ่งหว้า 
ตัวช้ีวัดที่  8  เด็ก  6 – 12  ปี  รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน   
                21,288 คน มีเด็ก 6 – 12  ปี รับวัคซีนป้องกันโรคครบ 21,285 คน ไม่บรรลุเป้าหมายมี 
                จํานวน  3  คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อําเภอเมืองสตูล   
ตัวช้ีวัดที่  9  ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน   

      43,380  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,792 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อําเภอละงู,  
      อําเภอมะนังและอําเภอเมืองสตูล 

ตัวช้ีวัดที่  10  ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม  ในรอบปีทีผ่่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน   
                  43,380  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์  42,814  ครัวเรือน  อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก  
                  คือ อําเภอละงู, อําเภอท่าแพและอําเภอเมืองสตูล 
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ตัวช้ีวัดที่  11  คนอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด  
        จํานวน  75,631  คน  มีอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  72,510  คน  
        ไม่บรรลเุป้าหมายมีจํานวน  3,121  คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอ 
        มะนัง, อําเภอละงูและอําเภอท่าแพ 

ตัวช้ีวัดที่  12  คนอายุ  6  ปีขึ้นไป ออกกําลังกายสัปดาห์ละ  3  วัน   ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด  
        จํานวน  163,641 คน มีคนอายุ  6  ปีขึ้นไป ออกกําลังกายสัปดาห์ละ  3  วัน   จํานวน   
        162,903  คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจาํนวน 738 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก  
        คือ อําเภอละงู, อําเภอเมืองสตูลและอําเภอควนกาหลง 

ตัวช้ีวัดที่  13  ทุกคนในครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 174,367 คน  
        มีคนที่มีสิทธิประกันสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ จํานวน  174,301  คน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
        มีจํานวน 75 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, อําเภอมะนังและ 
        อําเภอควนกาหลง 

หมวดที่ 2 

ตัวช้ีวัดที่  14  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 43,380 ครัวเรือน  
        ผ่านเกณฑ์ 43,168 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู,    

         อําเภอควนกาหลงและอําเภอเมืองสตูล 
ตัวช้ีวัดที่  15  ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  

        43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,763 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
        อําเภอละงู, อําเภอควนกาหลงและอําเภอมะนัง 

ตัวช้ีวัดที่  16  ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 43,380 ครัวเรือน  
        ผ่านเกณฑ์ 42,673 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, อําเภอ 
        มะนังและอําเภอควนกาหลง 

ตัวช้ีวัดที่  17  ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 43,380 
        ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,013 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู,  
        อําเภอควนกาหลงและอําเภอเมืองสตูล 

ตัวช้ีวัดที่  18  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 43,380 ครัวเรือน  
        ผ่านเกณฑ์ 42,741 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอควนกาหลง,  
        อําเภอละงูและอําเภอทุ่งหว้า 

ตัวช้ีวัดที่  19  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทัง้หมด จํานวน 43,380 
                   ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,247 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอ 

        ละงู, อําเภอมะนังและอําเภอเมืองสตูล 
ตัวช้ีวัดที่  20  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  

        43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,193 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก              
        คือ อําเภอละงู, อําเภอเมืองสตูลและอําเภอควนกาหลง 

ตัวช้ีวัดที่  21  ครัวเรือนมีความอบอุ่น  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์  
        43,293 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, อําเภอควนกาหลง 
        และอาํเภอทุ่งหว้า 
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หมวดที่ 3 
ตัวช้ีวัดที่  22  เด็กอายุตํ่ากว่า  3  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  

        5,453 คน มีเด็กอายุตํ่ากว่า  3  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้  จํานวน  5,440  คน ไม่บรรลุ 
        เป้าหมาย มีจํานวน 13 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, อําเภอ 
        เมืองสตูลและอําเภอควนโดน 

ตัวช้ีวัดที่  23  เด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริการเตรียมความพร้อม เรียนรู้ ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด  
                  จํานวน 8,413 คน มีเด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริการเตรียมความพร้อม เรียนรู้ จํานวน 8,398 คน  

        ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 15 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอเมืองสตูล,   
        อําเภอละงูและอําเภอมะนัง 

ตัวช้ีวัดที่  24  เด็กอายุ 6 – 15  ปี  รับการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด  
                  จํานวน 30,980 คน มีเด็กอายุ 6 – 15  ปี  รับการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี จํานวน 30,868 คน  

        ไม่บรรลุเป้าหมายมีจํานวน 112 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, 
        อําเภอเมืองสตูล, อําเภอทุ่งหว้าและอําเภอท่าแพ 

ตัวช้ีวัดที่  25  เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย    ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด  
                  จํานวน 3,347 คน มีเด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย จํานวน 3,296 คน  

        ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 51 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, 
        อําเภอเมืองสตูลและอําเภอควนโดน 

ตัวช้ีวัดที่  26  เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน             
        51 คน มีเด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  จํานวน 37 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย          
        มีจํานวน 14 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อําเภอละงู, อําเภอทุ่งหว้าและอําเภอเมืองสตูล 

ตัวช้ีวัดที่  27  คนอายุ  15 – 60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยได้   ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด  
                  จํานวน 118,697 คน มีคนอายุ  15 – 60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยได้ จํานวน 118,430 คน  

        ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 267 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอควน       
        กาหลง, อําเภอละงูและอําเภอเมืองสตูล 

ตัวช้ีวัดที่  28  คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
        43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,211 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
        อําเภอละงู, อําเภอเมืองสตูลและอําเภอมะนัง 
 

หมวดที่ 4 

ตัวช้ีวัดที่  29  คนอายุ 16 – 60  ปี  มีอาชีพและมีรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด  
                  จํานวน 101,969 คน มีคนอายุ 16 – 60  ปี  มีอาชีพและมีรายได้  จํานวน 98,676 คน  

        ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 3,293 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู,  
        อําเภอเมืองสตูลและอําเภอทุ่งหว้า 

ตัวช้ีวัดที่  30  รายได้เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
        43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,375 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อําเภอมะนัง  

ตัวช้ีวัดที่  31  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 43,380 ครัวเรือน  
        ผ่านเกณฑ์ 38,041 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, อําเภอ      
        ท่าแพและอําเภอเมืองสตูล 
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หมวดที่ 5  
ตัวช้ีวัดที่  32  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 177,230 คน มีคนไม่ 
          ติดสุรา  จํานวน 176,255 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 975 คน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  
                  3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, อําเภอมะนังและอําเภอควนกาหลง 
ตัวช้ีวัดที่  33  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 177,230 คน มีคนไม่ 
                  สูบบุหรี่ จํานวน 155,536 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 21,694 คน อําเภอที่ไม่บรรลุ    
                  เป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู, อําเภอควนกาหลงและอําเภอท่าแพ 
ตัวช้ีวัดที่  34  คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  

        43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,168 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
        อําเภอละงู, อําเภอมะนังและอําเภอเมืองสตูล  

ตัวช้ีวัดที่  35  คนต้ังแต่  6  ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมศาสนา ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
        43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,290 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
        อําเภอมะนัง, อําเภอละงูและอําเภอเมืองสตูล  

ตัวช้ีวัดที่  36  คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 17,243 คน  
        มีผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่  จํานวน 17,231 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 12 คน  

                 อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอละงู,อําเภอเมืองสตูลและอําเภอท่าแพ 
ตัวช้ีวัดที่  37  คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่    ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 1,801 คน มีคน 
                 พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จํานวน 1,798 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 3 คน อําเภอที่ไม่ 
                 บรรลุเป้าหมาย คือ อําเภอละงูและอําเภอท่าแพ  
หมวดที่ 6 
ตัวช้ีวัดที่  38  ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านตําบล  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  

       43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 39,516 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
       อําเภอละงู, อําเภอท่าแพและอําเภอเมืองสตูล 

ตัวช้ีวัดที่  39 ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
       43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 41,642 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
       อําเภอละงู, อําเภอท่าแพและอําเภอเมืองสตูล 

ตัวช้ีวัดที่  40  ครัวเรือนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
       43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 41,475 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
       อําเภอละงู, อําเภอท่าแพและอําเภอมะนัง 

ตัวช้ีวัดที่  41  ครัวเรือนเข้าร่วมทํากิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน  
       43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 41,821 ครัวเรือน อําเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ  
       อําเภอละงู, อําเภอท่าแพและอําเภอมะนัง 

ตัวช้ีวัดที่  42  คนที่มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ในรอบปีที่ผ่านมาที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 124,697 คน มีคน 
                 ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง จํานวน 124,231 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 466 คน อําเภอที่ไม่        
                 บรรลุเป้าหมาย 3 ลําดับแรก คือ อําเภอมะนัง, อําเภอละงูและอําเภอควนโดน 

สรุปข้อมูลสําคัญ จังหวัดสตูล 

 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่  อาชีพทําสวน  การนับถือศาสนาส่วนใหญ่  ศาสนาอิสลาม ระดับ
การศึกษาลําดับแรก ประถมศึกษา 4 – 6, มัธยมศึกษา 1 – 3 และต่ํากว่า ประถมศึกษา 4 ครัวเรือนที่มีน้ําด่ืม
เพียงพอ  42,763  ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีน้ําใช้เพียงพอ 42,673 ครัวเรือน เด็กท่ีไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4   
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จํานวน 51 คน  จํานวนคนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้  267  คน คนอายุ 15 – 60  ปี  ไม่มีอาชีพและหรือรายได้  
3,293 คน  จํานวนคนพิการ 1,801 คน รายจ่ายรวม 5,405,632,492.00 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน 124,611.14 
บาท หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  273,831,676.00  บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน  6,312.39  บาท  เงินออม
จากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  320,375,789.60  บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน  7,385.33 บาท   
 

 ประเพณีวัฒนธรรม 
 งานประเพณีสําคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่      

     1) พิธีเข้าสุนัต  สุนัต  มาจากคําว่า  สุนนะฮ  (สุน – นะฮ)  หมายถึง  แนวหรือวิถีปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด  (ซ.ล)  ในทุกกระบวนการ  การเข้าสุนัตจึงหมายถึง  การเข้าสู่ชีวิตตาม
แบบอย่างของท่านนบีฯ การเข้าสุนัตนั้น อาจทําเพียงคนเดียวหรือบางทีเจ้าภาพจัดงานอาจจะหาเด็กซึ่งเป็นญาติกัน
มาทําการขลิบผนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายออกมาพร้อมๆกันหลายคนก็มีเพื่อทําให้เกิดความอบอุ่นใจ 
แก่ผู้ที่ที่ต้องถูกทําการขลิบ โดยการขลิบในสมัยก่อน นิยมทํากันในเวลาเช้า ระหว่างเวลาประมาณ 08.00 – 10.00 
น. หรือตอนเย็น เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นกว่าช่วงเวลาตอนกลางวัน เมื่อขลิบแล้ว เลือดจะไหลออกไม่มาก 
และหยุดง่าย ซึ่งปัจจุบัน ในวงการผู้ที่มีการศึกษาหรือผู้ที่อาศัยในสังคมเมืองที่เจริญแล้วนิยมนําบุตรหลานมาให้หมอ
ที่เป็นมุสลิมจัดทําการขลิบที่โรงพยาบาลหรือ คลินิก โดยไม่ต้องจัดงานหรือพิธีการใดๆให้ยุ่งยากและสิ้นเปลืองโดย 
ใช่เหตุ เพียงแค่เสียค่าบริการและค่ายาหลังจากทําการขลิบแล้วใช้เวลารักษาประมาณ 15 วัน ก็หายเป็นปกติ 
ปัจจุบันนิยมทําพิธีช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนปิดภาคเรียน 

2) พิธีนิกะฮ์หรือพิธีกินเหนียว   (พิธีการสมรส)  ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม  การนิกะฮ์  หมายถึงการผูก
นิติสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเพื่อเป็นสามีภรรยากัน โดยพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม มิใช่การจดทะเบียนสมรส
หรือการกินอยู่ฉันท์สามี ภรรยาตามที่บุคคลทั่วไปเข้าใจอิสลามไม่ให้สมรสกับคนต่างศาสนา หากจะสมรสต้องให้ 
ผู้นั้นมาเป็นมุสลิมด้วยความศรัทธาเสียก่อน คือปฏิบัติตามแนวทางของระบบอิสลาม เช่น การละหมาด ถือศีลอด 
บริจาคซะกาต ฯลฯ มิใช่เป็นมุสลิมเพียงกล่าวคําปฏิญาณตน และเข้าสุนัตตามท่ีบางคนเข้ากัน   

3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล   ในปี  พ.ศ.  2519  หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จสิ้น
ชาวบ้านตําบลคลองขุดได้คิดร่วมกับครู อาจารย์ โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกันหารือในการแข่งขันว่าวจังหวัดสตูล  
เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วโดยกําหนดเอาสนามบินจังหวัดสตูล 
เป็นสนามแข่งขันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากลมว่าวกําลังพัดผ่านพอดี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือว่าวเสียงดัง 
ว่าวขึ้นสูง  ว่าวสวยงาม  โดยจัดการแข่งขันครั้ งแรกเมื่อ วันที่  19 กุมภาพันธ์  2519 มี ว่าวเ ข้าแข่งขัน 
ประมาณ 50 ตัว และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 26 

4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อําเภอเมืองจังหวัดสตูล 
เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี เป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ 
ภายในช่วงเวลา 9-10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ทําบุญทําทาน เพื่อเป็นการชําระร่างกายและจิตใจ 
ให้บริสุทธ์ิด้วยที่มาของประเพณีนี้มีอยู่หลายตําราด้วยกัน อย่างเช่นคนจีน เชื่อกันว่าช่วงเวลาต้นเดือน 9  
ในเวลา 10 วัน เป็นช่วง “พระพุทธศักด์ิสิทธ์ิที่สุด” ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 9 พระองค์ และในช่วงเวลาเทศกาล 
กินเจนี้เชื่อกันว่าใครที่ถือศิลกินเจในช่วงนี้พร้อมต้ังจิตอธิฐานขออะไร ก็จะได้สมปรารถนา นอกจากนี้คนจีนยังนิยม
ไปไหว้เจ้าตามศาลเจ้าเพื่อขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคุ้มครอง สําหรับคนรุ่นใหม่นิยมกินเจกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก
กระแสเรื่องห่วงใยสุขภาพมากกว่าความเชื่อโบราณ เพราะการงดเนื้อสัตว์และบริโภคแต่ผัก ผลไม้นั้นจะช่วยชําระ
ล้างของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น 

5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จัดขึ้นปีละ 2  ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และ  
เดือน 12 (พฤศจิกายน) และกระทํากันมานานแล้ว ผู้ริเริ่ม คือ “ โต๊ะอาหลี ” ซึ่งชาวเลถือว่า เป็นบรรพบุรุษคน
สําคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เครพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่  เมื่อโต๊ะ
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อาหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็นที่สิ่งสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อนึกถึงคุณงามความ
ดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็นประจํา ก่อนจะออกไป
ทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่อว่า ดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและอํานวยความสะดวกใน
การประกอบอาชีพ จุดมุ่งหมายในการทําพิธีลอยเรือ ก็คือ การลอยบาป และเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพ
กล่าวคือ การลอยเรือเป็นเครื่องกําหนดว่า การประกอบอาชีพจะเจริญก้าวหน้าหรืออัตคัดขาดแคลนโดยดูจากเรือ
เป็นสําคัญ คือถ้าเรือออกไปแล้ว ลอยออกไปไม่ถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเดิมแสดงว่าชาวเกาะทั้งหลายจะโชคดี 
การประกอบอาชีพ คือการจับปลาจะจับได้มาก การทํามาหากินจะฝืดเคือง ชาวเกาะจะประสบโชคร้าย 
จากภัยธรรมชาติ หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต 
 
 
 
 

 การคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด 

ระหว่างอําเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สําคัญ ได้แก่ 
  1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกําธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยกคูหา 
เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง
ประมาณ 67 กิโลเมตร 
  2.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอําเภอท่าแพ อําเภอละงู อําเภอทุ่งหว้า 
อําเภอปะเหลียน และอําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 
 การเดินทาง   

 1.  ทางรถยนต์ส่วนตัว  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หรือทางหลวงหมายเลข 35 
(ธนบุรี-ปากท่อ) ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการเดินทางเข้าสู่ภาคใต้ ผ่านจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 41 ผ่านเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง คือ 

•  จากอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 403 จังหวัดตรัง    
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 404 เข้าอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไป ทางหลวงหมายเลข 416 ผ่าน
อําเภอทุ่งหว้าและอําเภอละงู เข้าสู่จังหวัดสตูล 

•  ใช้เส้นทางหมายเลข 41 เข้าสู่จังหวัดพัทลุง จากจังหวัดพัทลุงไปอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา    
ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 973 กิโลเมตร 

2.  ทางรถโดยสารประจําทาง  มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และชั้นสอง กรุงเทพฯ-สตูล ทุกวัน จาก
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี 

3.  ทางรถไฟ  ซึ่งมีทั้งรถเร็ว และรถด่วน จากสถานีรถไฟหัวลําโพง สามารถเดินทางไปกับขบวนรถ
กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถตู้โดยสาร
หรือรถโดยสารประจําทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ตรัง, 
กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจําทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล 

โครงสร้างพื้นฐาน 
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4.  ทางเครื่องบิน  ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดสตูลโดยตรง แต่สามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-
หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจําทางจากตัวอําเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร 
หรือเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อรถประจําทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล 
การเดินทางจากอําเภอเมืองสตูลไปยังอําเภอต่าง ๆ 

 อําเภอควนโดน  21 กิโลเมตร   
 อําเภอท่าแพ  28 กิโลเมตร   
 อําเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร   
 อําเภอละงู  50 กิโลเมตร   
 อําเภอมะนัง  50 กิโลเมตร   
 อําเภอทุ่งหว้า  76 กิโลเมตร  

การเดินทางจากสตูลไปยังจงัหวัดใกลเ้คียง  
 ตรัง 140 กิโลเมตร  
 พัทลุง 134 กิโลเมตร   
 สงขลา 125 กิโลเมตร  
เส้นทางที่ 1 จากตรัง-สตูล 

• รถโดยสารประจําทาง ตรัง-สตูล มีรถโดยสารประจําทางจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา  
ต้ังแต่เวลา 06.00-17.00 น. รถออกทุก 1 ช่ัวโมง ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  

• รถแท็กซี่  ตรัง-สตูล มีรถแท็กซี่บริการจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ติดกับคิวรถโดยสารประจําทาง 
บริการต้ังแต่เวลา06.00-17.30 น. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  

เส้นทางที่ 2 จากตรัง-ท่าเรือปากบารา 
• รถตู้ เฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี) จาก หน้าสถานีรถไฟ

ตรัง มีบริการรถตู้โดยสารวันละ 2 เที่ยว เวลา 09.30 น. และ 11.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีรถ
โดยสารสายสตูล-ปากบารา จากท่าเรือปากบารา เข้าจังหวัดสตูล 

เส้นทางที่ 3 จากหาดใหญ่ - สตูล 
• รถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ มีบริการรถโดยสารปรับอากาศต้ังแต่เวลา 05.40-

18.30 น. รถออกทุก 15 นาที ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง   
• รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ต้ังแต่เวลา 06.30-19.00 น รถจะออกทุก 

30 นาที ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 45 นาที  
เส้นทางที่ 4 จากหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา  

• รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ต้ังแต่เวลา 07.30-18.30 น. รถจะออกทุก
1 ช่ัวโมง ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง (สามารถนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯราคา 10 บาท) 
และมีรถโดยสารสายสตูล-ปากบารา จากท่าเรือปากบารา เข้าจังหวัดสตูล 

 การติดต่อกับประเทศเพื่อนบา้น (มาเลเซีย) 
 1. ทางบก ใช้ทางหลวงหมายเลข 4184 สายควนสะตอ-บ้านวังประจัน เป็นทางหลวงที่เชื่อมกับ

ทางหลวงของประเทศมาเลเซีย เริ่มจาก สามแยกควนสะตอ ไปถึงหลักเขตแดนที่บ้านวังประจัน ระยะทางประมาณ 
22 กม. เดินทางจากวังประจัน ถึงปาดังเบซาร์ และจากปาดังเบซาร์ ไป ปีนัง หรือเดินทางไปจังหวัดสงขลา ผ่านด่าน
สะเดา อําเภอสะเดา-ไปอําเภอหาดใหญ่ (ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่) ระยะทางประมาณ 61 กม. และจากชายแดนวัง
ประจันถึงเมืองกางา รัฐเปอร์ลิส ระยะทางประมาณ 36 กม. และจากรัฐเปอร์ลิส ไปปีนัง ระยะทาง 130 กม. 
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  2. ทางน้ํา จากอําเภอเมือง ไปรัฐเปอร์ลิส โดยเรือโดยสารขนาดเล็ก และปัจจุบันมีเรือเฟอร์รี่ ของ
บริษัทเอกชนวิ่งระหว่างอําเภอเมือง-เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเชีย มีบริการ วันละ 4 เที่ยวโดยใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ออกจากท่าเทียบเรือตํามะลังบริเวณด่านศุลกากรตํามะลัง   

 
 

 

 ระบบประปา     
 จังหวัดสตูล  มีที่ทําการประปา 2 แห่ง คืออําเภอเมืองและอําเภอละงู  มีสถานีผลิตน้ําประปา  จํานวน  

4  แห่งคือ 

สถานีผลิตน้ํา 
กําลังการผลิต 
(ลบ.ม/ช.ม) 

ปริมาณน้ําจ่าย  
(ลบ.ม.) 

จํานวนผู้ใช้น้ํา 
(ราย) 

1. ควนโดน 690 1,457,292 14,236 
3. ละงู  200 411,753 4,307 
4. ทุ่งหว้า  30 69,111 877 

             หมายเหตุ อําเภอเมืองสตูล อําเภอควนโดน อําเภอควนกาหลง ใช้กําลังผลติที่เดียวกัน อําเภอท่าแพและ
มะนัง ไม่ได้ใช้น้ําของประปาส่วนภูมิภาค 
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  แหล่งน้ําชลประทาน  
    จังหวัดสตูล  มีแหล่งน้ําชลประทานประกอบด้วย  แหล่งน้ําตามโครงการชลประทานขนาดกลางโครงการ

ชลประทานขนาดเล็ก  ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่และโครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ที่สร้างเสร็จ
แล้วถึงปัจจุบัน  จํานวน  203 โครงการ สามารถกักเก็บน้ําได้ 3,100,000 ลบ.ม. และมีพ้ืนที่เพื่อทําการเกษตรที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานทั้งสิ้น  141,910  ไร่  ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 19,551  ครัวเรือน            

     โครงการชลประทานขนาดกลาง  3  โครงการ   
     1.   โครงการฝายดุสน  ตําบลควนโดน  อําเภอควนโดน  พ้ืนที่ 32,025  ไร่ 
     2.   โครงการประตูระบายน้ําบาโรย  ตําบลปากน้ํา  อําเภอละงู พ้ืนที่ 3,000  ไร่ 
     3.   โครงการฝายคลองท่าแพร  ตําบลควนโดน  อําเภอควนโดน        พ้ืนที่ 13,200   ไร่ 
     โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 7 โครงการ 

1.  โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านน้ําหราอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง 
2.  โครงการฝายคลองย่าบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปาล์มพัฒนา อําเภอมะนัง 
3.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองโตนเขาใครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปาล์มพัฒนา อําเภอมะนัง 
4.  โครงการฝายคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปาล์มพัฒนา อําเภอมะนัง 
5.  โครงการจัดหาน้ําให้ราษฎรตําบลนํ้าผุดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู 
6.  โครงการฝายแค้มป์ขี้พร้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลบ้านควนกาหลง อําเภอควนกาหลง 
7.  โครงการระบบประปาภูเขาฝายน้ําตกธารปลิวอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า 

  ระบบเตือนภัย 
การติดต้ังป้ายเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ในลุ่มน้ําต่างๆ 
1.   ลุ่มน้ําละงู 
      1.1  สถานีวัดน้ําบ้านวังตะเคียน ตําบลนํ้าผุด  อําเภอละงู 
      1.2  สถานีวัดน้ําประชาบํารุง ตําบลกําแพง  อําเภอละงู 
2.   ลุ่มน้ําคลองดุสน คลองมําบัง  คลองท่าจีน 
      2.1  ป้ายเตือนภัยและป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสะพานฉลุง ตําบลฉลุง อําเภอเมือง 
      2.2  ป้านเตือนภัยและป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณซอยทรายทอง ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง 
      2.3  ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าโครงการฝายคลองดุสน อําเภอควนโดน 

       3.   ลุ่มน้ําคลองท่าแพ 
      3.1  ป้ายเตือนภัยบริวณ หมู่ 5 บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ  ตําบลท่าแพ  อําเภอท่าแพ 
      3.2  ป้ายเตือนภัยบริเวณ หมู่ 4 บ้านปลักหว้า ตําบลท่าแพ  อําเภอท่าแพ 
      3.3  ป้ายเตือนภัยบริเวณฝายคลองท่าแพร  หมู่ 3 บ้านถ้ําทะลุ ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน 

 การไฟฟา้   
 จังหวัดสตูล  มีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ  จํานวน  5  แห่ง  ได้แก่    
          1.  สํานักงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
          2.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ ละงู 
          3.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ ควนกาหลง 
          4.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ ท่าแพ    
          5.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ ทุ่งหว้า 
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  ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใหห้มู่บ้านในเขตจังหวัด
ครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จํานวน  78,140  ครัวเรือน  คิดเป็น 96.63 %  
 

ที่ อําเภอ 
จํานวนตาํบล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนครัวเรอืน 

ทั้งหมด มีไฟใช ้ ทั้งหมด มีไฟใช ้ ทั้งหมด มีไฟใช ้ คิดเปน็ % 
1 เมือง 12 12 70 70 31,125 30,810 98.99 % 
2 ควนโดน 4 4 31 31 5,839 5,635 96.51 % 
3 ท่าแพ 4 4 31 31 6,933 6,810 98.23 % 
4 ละงู 6 6 61 61 16,562 16,387 98.94 % 
5 ทุ่งหว้า 5 5 35 35 6,208 6,022 97.00 % 
6 ควนกาหลง 3 3 32 32 9,221 8,471 91.87% 
7 มะนัง 2 2 19 19 4,979 4,005 80.44 % 
 รวม 36 36 279 279 80,867 78,140 96.63 % 

หมายเหต ุ 
สําหรับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  ได้มีการติดต้ัง Solar Home 

System  ให้ราษฏรจํานวน  617  ชุด  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   อําเภอเมอืง ติดต้ังจํานวน  357  ชุด 
 อําเภอท่าแพ ติดต้ังจํานวน  1      ชุด 

         อําเภอละงู  ติดต้ังจํานวน  229  ชุด 
           อําเภอทุ่งหว้า ติดต้ังจํานวน  106  ชุด 
           อําเภอควนกาหลง ติดต้ังจํานวน  63    ชุด 
           อําเภอมะนัง ติดต้ังจํานวน  74    ชุด 

 โทรศัพท ์  

 สถานภาพการให้บริการโทรศพัท์ในจังหวัดสตูลปี 2554  สว่นบริการลูกค้าจังหวัดสตูล จํานวน 2 แห่ง 

  1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสตูล ดูแล 25 ชุมสาย 
- พ้ืนที่บริการ อ.เมือง อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง อ.มะนัง 

 1. ชุมสายสตูล   2. ชุมสายควนกาหลง  3. ชุมสายฉลุง 

 4. ชุมสายทุ่งนุย้   5. ชุมสายควนโดน  6. ชุมสายเจ๊ะบิลัง ม.2 

ที่ อําเภอ  จํานนวนครัวเครือน 
1 เมือง 144 
2 ท่าแพ 1 
3 ละงู 229 
4 ทุ่งหว้า 106 
5 ควนกาหลง 63 
6 มะนัง 74 

 รวม 617 
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 7. ชุมสายคลองขุด ม.2  8.ชุมสายเกตรี ม.1  9. ชุมสายนิคมพัฒนา ม.8 

 10.ชุมสายควนสตอ ม.5  11.ชุมสายทุ่งนุ้ย ม.8  12.ชุมสายควนกาหลง ม.9 

 13.ชุมสายควนกาหลง ม.6 14. ชุมสายอุไดเจริญ ม.1  15.ชุมสายลูโบ๊ะการายี 

 16.ชุมสายปลกัใหญใ่จดี  17.ชุมสายบ้านผัง 7  18.ชุมสายคลองปุโล๊ะ 

 19.ชุมสายย่านซื่อ (สตูล)  20.ชุมสายบ้านถ้ําทะลุ  21.ชุมสายจุฬาภร(สตูล) 

 22.ชุมสายปานชูรําลึก  23.ชุมสายหนา้แขวงการทางสตูล  24.ชุมสายซอยประชาชื่น 

 25.ชุมสายควนกาหลงซอย 10 

 2.ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาละงู  ดูแล 25 ชุมสาย  

-พ้ืนที่ อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.ทุ่งหว้า 

 1.ชุมสายละงู   2.ชุมสายทุ่งหว้า   3.ชุมสายท่าแพ 

 4.ชุมสายปากบารา  5.ชุมสายละงู ม.12  6.ชุมสายเขาขาว ม.3 

 7.ชุมสายกําแพง ม.9  8.ชุมสายน้ําผดุ ม.5   9.ชุมสายวังตง ม.9 

 10.ชุมสายบ้านตูแตหลํา  11.ชุมสายบ้านควนเก  12.ชุมสายแป-ระเหนือ 

 13.ชุมสายนาทอน  14.ชุมสายมสัยิดควนไสน  15.ชุมสายมสัยิดกลาง(ละงู) 

 16.ชุมสายวัดอาทรรังสฤษฎ์ 17.ชุมสายละง ูม.6 
 

ปี หมายเลขเต็ม 
หมายเลขเปิดใช้แยกประเภท 

ราชการ บ้าน ธุรกิจ ทีโอที สาธารณะ เลขหมายเหลอื 
2553 16,729 1,080 8,546 820 208 1,262 4,813 
2554 18,389 1,088 8,109 824 215 1,218 6,935 

ข้อมูล ณ  ตุลาคม  2554 
 
      สถานีวิทยุและโทรทัศน ์

             สถานีวิทย ุ จังหวดัสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จํานวน  3  สถานี  คือ 
ถานีวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก)  จํานวน 3 คลืน่ 

ที่ ชื่อสถานี ที่ต้ัง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/นาย

สถานี 
โทรศัพท์ 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จ.สตูล 

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

 99.5 MHz. 
95.5 MHz. 
AM 1206 KHz 

นางสาวดวงใจ  มาตยานุมัติ
ผู้อํานวยการสถานี 

โทร. 074-721535
แฟกซ์ 074.721535  
มือถือ 089-5094144 

 

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

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

93.25 MHz นายจิรวัฒน์ อนุกูล 
นายสถานี 

โทร 074-721354-5
แฟกซ์ 074-721354 

3 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ตํารวจภาค 9 จ.สตูล  

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ จ.สตูล 
91150 

91.75MHz. พล.ต.ต.นราศักด์ิ เชียงสุข โทร 074-787045 
แฟกซ์ 074-787222 

  ผบก.ภ.จ.สตูล 
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สถานีวิทยุชุมชน 
จังหวัดสตูล  มสีถานีวิทยุชุมชน  17  สถานี  คือ 

ที่ ชื่อสถานี ที่ต้ัง 
ความถี่ 

FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/ 

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  
 อีซ่ีเอฟเอ็ม (Easy F.M) 

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

90.0  
MHz. 

นายพจนธรรม  สุภเร
ผู้ดําเนินการสถานี 

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

2 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

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

105.5 
MHz. 

นายเจริญ กาญจนะ 
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

โทร/แฟ็กซ์  .074-724545 
แฟกซ์ 074-711110 
sir_didsakorn@hotmail.com 

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

1111  หมู่ 3  ต.กําแพง 
อ.ละงู   จ.สตูล91140 
91140 

93.75  
MHz. 

นายสุพจน์  อาดํา 
นายสถานี 

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

4 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
พีเอฟเอ็ม (94 PFM) 

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

94.0  
MHz. 
88.70 
MHz. 

นายธนากร ทองเนื้อขาว 
ผู้อํานวยการสถานี 

โทร.074-730789 
แฟกซ์ 074-731122 ,074-782357 
มือถือ 081-8969048 

5 สถานีวิทยุชุมชนตําบลฉลุง 
(Satun Radio) 

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

97.75  
MHz. 

ด.ต.ประสงค์  ทองวิเชียร 
ผู้อํานวยการสถานี 

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

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
โมเดิร์นเวฟ  
(Modern Wave) 

234  หมู่ 4  ต. ละงู 
อ.ละงู   จ.สตูล 91140 

98.4  
MHz. 

นายอัสมาน หยีมะเหรบ 
นายสถานี 

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

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เลิฟ เรดิโอ 
(Love Radio) 

650  หมู่ 4 ต.กําแพง 
อ.ละงู   จ.สตูล 91140 

99.0  
MHz. 

นายธีรยุทธ์  หลีขาว 
นายสถานี 

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

8 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไอเดียสเตชั่น 
Idea station 

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

102.5  
MHz. 

นายเชษฐ ชูช่วย 
ผู้อํานวยการสถานี 

โทร. 074-730236 
มือถือ  089-6668893 
tukgare@hotmail.com 

9 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 
ฆัยรียะฮ์ 

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

105.25 
MHz. 

นายอ๊ะหมาด  นาปาเลน 
หัวหน้าสถานี 

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

10. สถานีวิทยุกระจายเสียง 
พุทธศาสน์สัมพันธ์ 

วัดชนาธิปเฉลิม 
ห้องสมุดวัดชนาธิปเฉลิม 
91000 

106.70 
MHz. 

พระปัญญาวุฒิวิมล 
นายสถานี 
(พระศิริ) ผู้ดําเนินการ 

โทร.074-730473 
fm06.7_satun@hotmail.com 

11 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 
รร.ศาสนธรรมวิทยา 

รร.ศาสนธรรมวิทยา 
หมู่ 2 ต.นาทอน 
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

108 
MHz. 

นายวิรายุทธ   ละเมาะ 
หัวหน้าสถานี 

โทร 074-789593 
แฟกซ์ 074-789331 
มือถือ 089-2970336 
wirayut036@gmail.com 

12 สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรีนเรดิโอ 

12  หมู่ 7 บ้านผงั13 
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง 
จ.สตูล 91130 

89.5  
MHz 

นายพจนธรรม  สุภเร 
หัวหน้าสถานี 

โทร/แฟ็กซ์  074-774274 
มือถือ 081-7982274 
Easy_fm91@hotmail.com 
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ที่ ชื่อสถานี ที่ต้ัง 
ความถี่ 

FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/ 

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

13 สถานีวิทยุชุมชน 
คลื่นสุขภาพ ร.พ.ละงู 

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

107.5  
MHz. 

คุณนิตยา  ล่ิมวิริยะกุล 
หัวหน้าสถานี 

โทร. 074-773561  
แฟกซ์ 074-773562 
pculaneh@gmail.com  
คุณประมุข เรืองสกุล 
(ประสานงาน) 089-7381538 

14 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ดีน่า มีเดีย 
(Dina  Radio) 

163 หมู่ 7 ต.กําแพง 
 อ.ละงู จ.สตูล 

100 
MHz. 

นายอับดุลการีม  
จิเหม 
หัวหน้าสถานี 

โทร 074-781782 
มือถือ 081-6096452 
VTS0847440744@hotmail.com 

15 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ชุมชนควนโพธิ์ 
 

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

106.25 
MHz. 

นายสายัณห์  ศรีน้อย 
หัวหน้าสถานี 

โทร / แฟกซ์  074-724883 
มือถือ 089-9785324 

16 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
(สมายเรดิโอ) 

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

92.25 
MHz. 

นายวีรศักด์ิ  
ศิริวัฒนานนท์ 
ผู้บริหารสถานี 

โทร 074-775098 
มือถือ 089-2396088 
weerassaak@hotmail.com 

17 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภูหลีเป๊ะ เรดิโอสเตชั่น 

39 หมู่ 7  
บ้านเกาะหลีเป๊ะ  
ต.เกาะสาหร่าย       
อ.เมือง จ.สตูล 

99.0 
MHz. 

นายเชษฐ ชูช่วย 
ผู้อํานวยการสถานี 

มือถือ 087-3923838 
มือถือ 089-666889  
(พ่ีเชษฐ) 
tukgare@hotmail.com 

 
  การสื่อสารไปรษณีย์    

 จังหวัดสตูลมีที่ทําการไปรษณีย์   และตัวแทนจํานวน  31  แห่ง   เป็นที่ทําการไปรษณีย์จังหวัด    1  
แห่ง  และที่ทําการไปรษณีย์อําเภอ  6  แห่ง    ที่ทําการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  24  แห่ง  ร้านจําหน่ายตรา
ไปรษณียากร  6  แห่ง  จุดรับรวบรวม  3  แห่ง    ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์
อัตโนมัติ  (Counter  Automation)  โดยให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการรับส่ง
สิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost) 
 
 
 
 
 

  ปัญหาเรือ่งน้ํา   

 สภาพปญัหา 

 จังหวัดสตูลมีปัญหาเรื่องน้ํา  ทั้งเรื่องน้ําท่วมและภัยแล้ง  น้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง สาเหตุมาจาก
สภาพพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันออก  และลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีความลาดชันสูง ในฤดู
ฝนน้ําจะหลากลงทะเลไปอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน  ส่วนในฤดูแล้งราษฎรจะประสบปัญหาขาด
แคลนน้ํา   ทั้งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค  เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ํา  มีเฉพาะฝาย
กระสอบทรายที่ราษฏรทําไว้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นการชั่วคราว เท่านั้น 

 
 

ปัญหาและความต้องการ 
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 แนวทางแก้ไข 
 จากสภาพปัญหาเรื่องน้ํา  ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง  และการเกิดอุทกภัยในฤดูฝนนี้  จึงมี

ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ ในการพัฒนาแหล่งน้ํา และการกักเก็บน้ํา โดยมีแนวคิดว่า “จะทํา
อย่างไร  จึงจะพัฒนาแหล่งน้ํา และจัดการน้ําให้เต็มศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดสตูล  เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิด
อุทกภัย  และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา  โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้น้ําด้านท้ายลุ่มน้ํา” ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว  โครงการชลประทาน   สํานักงานชลประทานที่  16  กรมชลประทาน  ได้มีการพิจารณาวางแผนงาน/
โครงการ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ดังนี้ 

        แผนงานระยะสั้น/กลาง  (1 – 5  ปี) 
 1.  ปรับปรุงระบบส่งน้ําเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดปี 
 2.  ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
 3.  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
 4.  ก่อสร้างทํานบซองป้องกันน้ําเค็ม 
 5.  ก่อสร้างฝายต้นน้ําตามแนวพระราชดําริ 
  แผนงานระยะยาว  (5 – 10 ปี)   
 โครงการที่มีความพร้อมด้านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลําโลน  SITE  3  ตําบลนํ้าผุด  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  ความจุ

ประมาณ  11.57  ล้านลูกบาศก์เมตร  เพื่อใช้ในการส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ  89,720  ไร่   
 โครงการที่มีความพร้อมด้านการศึกษาความเหมาะสมและเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1.  โครงการอ้างเก็บน้ําคลองช้าง  หมู่ที่  2  ตําบลทุ่งนุ้ย  อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  

ความจุประมาณ  31.70  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ  18,500  ไร่  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลําโลน  (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  ต.น้ําผุด  อ.ละงู  จ.สตูล   
ความจุประมาณ 6.612 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ  20,404  ไร่ 

 โครงการที่มีการศึกษาและจัดทํารายงานเบื้องต้นแล้ว 
 1.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองย่าบน  ตําบลปาล์มพัฒนา  อําภอมะนัง  จังหวัดสตูล  ความจุประมาณ  

21  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ  19,000  ไร่ 
 2.  โครงการอ่างเก็บน้ําเขาใคร  SITE 2  ตําบลควนกาหลง  อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ความจุ

ประมาณ  41.38  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ  82,500  บาท 
3.  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองลําโลน  SITE  2  ตําบลน้ําผุด  อําเภอละงู  ความจุประมาณ  83.50  ล้าน

ลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ  70,000  ไร่  
   ปัญหาด้านการท่องเทีย่ว   

สภาพปญัหา 
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทางจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน และอุทยานแห่งชาติ  ซึ่งเป็น

พ้ืนที่โซนบริการบางส่วน น่าจะเปิดโอกาสให้เอกชนมาเช่าลงทุนได้  ภายใต้ความควบคุมอย่างเคร่งครัดของทาง
ราชการ เพื่อพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้  ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีเพียงทางผ่านไปสู่เกาะลังกา
วีของมาเลเซียเท่านั้น   และในช่วงที่ผ่านมาทางมาเลเซียได้ย่ืนข้อเสนอจะจัดทัวร์เข้ามาเที่ยวทะเลในพื้นที่สตูล ใน
ลักษณะเช้ามาเย็นกลับ  โดยพักค้างคืนที่เกาะลังกาวี   แต่ปรากฏว่าสิ่งอํานวยความสะดวก  และที่พักของไทยไม่
อาจรองรับได้ 

 การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลในรอบ 1 ปี สามารถท่องเที่ยวได้ระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้น 
อีก 6 เดือนเป็นหน้ามรสุม การคมนาคมทางทะเลไม่สะดวก 
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 โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกของจังหวัดสตูล  ยังไม่ดีและมีไม่เพียงพอ
กับนักท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวทางบก  เช่น  น้ําตก  โบราณสถาน   สิ่งอํานวยความสะดวกในตัวเมือง  ยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนเท่าที่ควร    ทําให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เท่าที่ควรจะเป็น 
       ชุมชนและท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ความสนใจในด้านการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น  
แต่บางกลุ่มยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  จึงทําให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนเสื่อมโทรมลง  
และบางครั้งสร้างความแตกแยกในชุมชน 
       บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  ขาดความรู้  ความเข้าใจและทักษะในเรื่องการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว  พนักงานโรงแรม  พนักงานร้านอาหาร  พนักงานขายของที่ระลึก  พนักงานขับเรือ  พนักงานขับรถ  
ฯลฯ ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  จึงทําให้การบริหารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เป็นที่ประทับใจ  

 การท่องเที่ยวทางทะเล  เช่น  เกาะหลีเป๊ะ  เกาะอาดัง  เกาะตะรุเตา  เกาะราวี  เกาะบุโหลน  
จํานวนนักท่องเที่ยวจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี  สืบเนื่องจากนักท่องเที่ยวรู้ว่าค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเที่ยวในเขต 

 จงัหวัดสตูลจะถูกกว่าจังหวัดกระบี่  พังงา  และภูเก็ต  ปัญหาที่ตามมาคือ  ปัญหาขยะ  ปัจจุบันสิ่ง
ที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวดําเนินการกับปัญหานี้  คือ  การขนกลับขึ้นฝั่ง  เผา  ฝังกลบ  และบางรายแอบทิ้งลงทะเล 
  แนวทางแก้ไข 

๑. แก้กฎระเบียบในการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ 
๒. จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวสตูล   ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย  และจังหวัดสงขลา  เพื่อประสานความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบนบกให้มากขึ้น 
๔. หาแนวทางให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทางทะเล และได้มีโอกาสท่องเที่ยวบนบกด้วย โดยจัด 

โปรแกรมการท่องเที่ยวบนบกในราคาพิเศษ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนมาประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น   โดยเฉพาะการลงทุนที่เป็น

โครงสร้างพื้นฐาน 
 6.  การแก้ไขปัญหาขยะ  ในระยะสั้น  จังหวัดได้ทําความเข้าใจ/รณรงค์  ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
และผู้เกี่ยวข้องกับขยะ  จัดเก็บขยะและให้มีการแยกขยะให้สะดวกต่อการนําไปทําลาย  ประสานให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น   (อบต. / อบจ.)  จัดทําแผนรองรับการขนขยะขึ้นจากสถานท่องเที่ยวที่เป็นเกาะให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  สําหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว  จังหวัดขอเสนอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
ระดับส่วนกลาง  ได้ทําการศึกษาวิจัย  และดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะ  โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
เกาะในเขตจังหวัดสตูล  เป็นลําดับแรก ๆ และสถานท่องเที่ยวบนบกในลําดับถัดไป  เช่น การก่อสร้างระบบเผาหรือ
ฝั่งกลบ  แบบที่ได้มาตรฐานสากลให้สามารถรองรับปัญหาได้ในระยะยาวต่อไป 
 7.  ควรให้ความรู้  ความเข้าใจกับชุมชนและท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น  สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 8.  ควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้านการ
ให้บริการและด้านภาษา  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  

ข้อคิดเห็นของนักเดินทางด้านบริการของจังหวัด 
• ความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ 

 • ควรจัดกิจกรรมดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันตกปลา พายเรือ วิวิห์ใต้น้ํา เป็นต้น 
 • มาตรฐานราคา/การให้บริการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รีสอร์ท ทัวร์ ร้านอาหารที่คิดราคาต่างกัน 
 • บริเวณตลาดมีขยะมาก มีสุนัขมาคุ้นเขี่ยทําให้ดูสกปรก และบริเวณมีสุนัขจํานวนมาก 
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 • สินค้าที่จําหน่ายมีราคาแพงเกินความเป็นจริงตามแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล 
 • ห้องน้ําตามแหล่งท่องเที่ยวมีจํานวนน้อยมาก 
 
   ปัญหาด้านการศึกษา  
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  ซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บทด้านการศึกษากําหนดว่า  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกัน  ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐต้องจัดได้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสตูล และสถานศึกษาในสังกัด  จึงได้ดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าวพอสรุปปัญหาได้ดังนี้ 

  ด้านปริมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน 162 
แห่ง ในรอบ 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี 2550 - 2554) มีสถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนเกิน 120 คน) เพิ่มขึ้น
ตามต่อเนื่องตามลําดับ ดังนี้      

ปีการศึกษา จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 
2550 53 33 
2551 55 34 
2552 56 35 
2553 66 41 

2554 70 43 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

  ด้านคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ปีการศึกษา 2553 ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  สรุปได้ดังนี้  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน 8 กลุ่ม
สาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนสูงสุด คือ สุขสึกษาและพลศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.89 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.00 และสาระวิชาที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 18.41 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา 38.52 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา 
ปีการศึกษา 2552 พบว่า ตํ่ากว่าร้อยละ 2.70 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของรายวิชา  
ปีการศึกษา 2552 พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และการงานอาชีพ  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า 
รายวิชาที่มีค่ า เฉลี่ยร้อยละสูงกว่า คือ สังคมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของ 
วิชา ระดับประเทศ พบว่าตํ่ากว่าร้อยละ -1.93 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของรายวิชา ระดับประเทศ 
พบว่า ตํ่ากว่าทุกรายวิชา  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน 8 กลุ่ม
สาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.66 รองลงมา 
คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.92 และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย ตํ่าสุด 
คือ ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 15.10 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา 37.77 เมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ปีการศึกษา 2552 พบว่า สูงกว่าร้อยละ 2.58 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละของรายวิชา ปีการศึกษา 2552 พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงกว่า คือ ภาษาไทยวิทยาศาสตร์  
สุขศึกษาและ พลศึกษา สังคมศึกษาและ การงานอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า คือ ภาษาไทย 
สุขศึกษาและพละศึกษาและ การงานอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ระดับประเทศ 
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พบว่าตํ่ากว่าร้อยละ -0.82 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของรายวิชา ระดับประเทศ พบว่า สาระ
ภาษาไทยสูงกว่าร้อยละ 0.02 ส่วนวิชาอื่นๆ ตํ่ากว่าทุกรายวิชา ตํ่ากว่าทุกรายวิชา ซึ่งในปีการศึกษาต่อไปสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่อไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลต้ังเป้าหมายเพิ่มผลสัมฤทธ์ิร้อยละ 4  
 

  ความต้องการของจังหวัด 
1.  ด้านการทอ่งเที่ยว 

 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี  จังหวัดสตูลมีความต้องการที่จะต้องดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ท่าเรือปากบารา  (เดิม)  เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือเอนกประสงค์  ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย
นาวี  ได้ว่าจ้างบริษัทเอทีที คอนซัลแต้นท์ จํากัด  ดําเนินการสํารวจออกแบบในวงเงินงบประมาณ  380.94  ล้าน
บาท  โดยขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2553 

2.  การค้าชายแดน 
 ท่าเรือน้ําลึกปากบารา  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาความเหมาะสมของการ
ดําเนินงานตามโครงการ  และด้าน  EIA  จึงมีความสําคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น  ซึ่งหากโครงการ
ดังกล่าวดําเนินแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดสตูลและภาคใต้ตอนล่าง  สามารถเชื่อมต่อการค้ากับ
กลุ่มประเทศแทบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  (อินเดีย  บังคลาเทศ)  ตะวันออกกลาง  และยุโรปได้อย่างกว้างขวาง   
ในวงเงินงบประมาณ  26,109.6  ล้านบาท 

3.  ระบบการขนสง่  Logistic 
 โครงการก่อสร้างถนน   4  ช่องจราจร   เชื่ อมจั งหวัดสตูล  – ตรั ง  – กระบี่  – พังงา  – ภู เก็ต   
ต้องเร่งดําเนินการเพราะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักฝั่งอันดามัน 
 โครงการก่อสร้างถนน  4  ช่องจราจร  ควนสตอ – วังประจัน  เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ   
งบประมาณ  240  ล้านบาท 
 โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกเป็น  4  ช่องจราจร  เพื่อเป็นการชนส่งสินค้าไปสู่ท่าเรือ 
ตํามะลัง  งบประมาณ  150  ล้านบาท 
 โครงการก่อสร้างถนนสตูล – เปอร์ลิส 
  

  ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ตารางแสดงจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสํานัก/กอง ปี 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 

ส่วนราชการสงักัด 
อบจ. 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
จํานวนกิจกรรม 

(ครั้ง) 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม 

(คน) 
จํานวนกิจกรรม 

(ครั้ง) 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม 

(คน) 
สํานักปลัดฯ 22 32,770 - - 
กองกิจการสภาฯ 8 106,650 10 12,220 
กองแผนฯ 6 6,523 4 665  
กองคลัง 4 270 1 120 
กองช่าง 6 1,000 2 200 
กองการศึกษา 30 55,000 34 96,200  
กองพัสดุและทรัพย์สิน - - - - 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 

รวม 72 78,969 38 96,865 
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ตารางแสดงขอ้มูล สถิติการก่อสร้างถนนของ อบจ.สตลู ปี 2552-2554 

รายการ 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

จํานวน
สาย 

ระยะทาง จํานวน
สาย 

ระยะทาง จํานวน
สาย 

ระยะทาง 

1. ถนนดินลูกรัง - - - - - - 
2. ถนน  คสล.  - - - - - - 
3. ถนนลาดยาง 9 13.13 3 6.46 5 7.132 

รวม 9 13.13 3 6.46 5 7.132 
ที่มา : กองช่าง 
 
ตารางแสดงขอ้มูล สถิติการก่อสร้างสะพานของ อบจ.สตูล ปี 2552-2554 

รายการ 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
จํานวนแห่ง จํานวนแห่ง จํานวนแห่ง 

สะพาน 1 2 - 
ที่มา : กองช่าง 
 
ตารางแสดงจาํนวนถนนประเภทต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตลู 

ประเภท จํานวนสาย 
รวมความยาวทั้งหมด 

(กม.) 
1. ถนนดินลูกรัง 8 (ลาดยาง + ลูกรัง) 18.868 
2. ถนน  คสล.  14 13.467 
3. ถนนลาดยาง 80 226.819 

รวม 102 259.154 
ที่มา : กองช่าง 
 
ตารางแสดงจาํนวนป่าทีป่ลกูเพิ่มขึ้น ในป ีพ.ศ.2552-2554 ที่ดําเนนิการโดย อบจ. 

อําเภอ ป่าบก 
(ต้น)  

ป่าชายเลน 
(ต้น) 

หญ้าแฝก 
(ต้น/กลา้) 

เนื้อที่  (ตร.ม.) 

1. เมืองสตูล 500 - - 6,400 
2. ละงู.  - - - - 
3. ทุ่งหว้า      500 - - 11,200 
4. ท่าแพ - - - - 
5. ควนกาหลง     - - - - 
6. ควนโดน - - - - 
7. มะนัง - - - - 

รวม 1,000 - - 17,600 
ที่มา  :  กองช่าง/กองการศึกษาฯ 
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ตารางแสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามญั / วิสามัญ /คณะกรรมการประจาํสภาฯ ปี 2553 - เดือนพฤษภาคม 
2555 

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

ประชุมสมัยวิสามัญ 
 (จํานวน/ครัง้) 

จํานวนที่ประชุม หมายเหตุ
(คณะกรรมการ) 

2553 5 2 5 12 
2554 3 2 5 10 
2555 3 4 7 14 

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

2553 53 53 0 
2554 118 118 0 
2555 112 112 0 

ที่มา :   กองกิจการสภาฯ                                                                   ข้อมลู ณ มิถุนายน 2555 

ตารางแสดงสถิติจํานวนประเภทของสาธารณภัย 
ประเภท พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

จํานวนครั้ง จํานวนครัวเรือนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือ 

จํานวนครั้ง จํานวนครัวเรือนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือ 

1.  อุทกภัย (น้าํ)  1 9,100 1 12,396 
2.  วาตภัย(ลม)  4 - 1 - 
3.  อัคคีภัย(ไฟ) 3 - 3 - 
4.  ธรณีพิบัติ(ดิน) - - - - 
5.  ภัยแล้ง - - - - 

ที่มา  :  กองช่าง 
ตารางแสดงจาํนวนประเภทของสาธารณภัย  แบ่งตามรายอําเภอ 

 
อําเภอ 

จํานวนครัวเรอืนที่ได้รับความช่วยเหลือ 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

อุทกภัย วาต
ภัย 

อัคคี
ภัย 

ธรณี
พิบัติ 

ภัย
แล้ง 

อุทกภัย วาต
ภัย 

อัคคี
ภัย 

ธรณี
พิบัติ 

ภัยแล้ง 

1.เมืองสตูล 4,730 - - - - 6,966 - - - - 
2.ละงู.  2,250 - - - - 2,900 - - - - 
3.ทุ่งหว้า      - - - - - - - - - - 
4.ท่าแพ 380 - - - - 200 - - - - 
5.ควนกาหลง    - - - - - 1,130 - - - - 
6.ควนโดน 1,490 - - - - 1,200 - - - - 
7.อ.มะนัง 250 - - - - - - - - - 

รวม 9,100 - - - - 12,396 - - - - 
ที่มา  :  กองช่าง 
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ตารางแสดงบญัชีเปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง 
ปีงบประมาณ รายได้จริง รายจ่ายจริง เกินดุล ขาดดุล ร้อยละ 

2549 166,006,757.59 130,386,597.36 50,498,193.82 - 78.54 
2550 209,640,004.22 178,920,056.83 30,719,947.39 - 85.35 
2551 195,809,762.52 158,220,523.13 37,589,239.39 - 80.80 
2552 199,542,072.73 182,306,518.72 17,235,554.01 - 91.36 
2553 172,332,932.27 167,627,462.02 4,705,470.25 - 97.27 
2554 200,610,252.49 197,470,598.63 3,139,653.86 - 98.43 

ที่มา  :  กองคลัง 
 
ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 

 จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 192,982 - 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 128,393 66.53 
ผู้ไม่มาใช้สทิธิ 64,589 33.47 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,570 5.90 
จํานวนบัตรเสีย 3,859 3.00 

ที่มา : สํานักปลัดฯ 
 
ตารางแสดงอตัรากําลงัในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล 

ข้าราชการ   
ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ   

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง 1.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2  
 3.  ที่ปรึกษานายกฯ 4 7 
 4.  เลขาฯ -  
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจํา 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1 2 
สํานักปลัด ฯ  1.  หัวหน้าสํานักปลัดฯ 1  
 2.  นักบริหารงานทั่วไป 4  
 3.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  
 4.  บุคลากร 2  
 5.  นิติกร 1  
 6.  นักพัฒนาชุมชน 1  
 7. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1  
 8. นักวิชาการพัฒนการท่องเที่ยว 1  
 9. เจ้าพนักงานธุรการ 3 15 
กองกิจการสภา ฯ 1.  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 1  
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(ต่อ) 
ข้าราชการ   

ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ  
 2.  นักบริหารงานทั่วไป 3 4 
กองแผนและงบประมาณ 1.  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 1  
 2   นักบริหารงานนโยบายและแผน 4  
 3.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  
 4.  เจ้าพนักงานธุรการ 1 9 
กองคลัง 1.  ผู้อํานวยการกองคลัง 1  
 2.  นักบริหารงานคลัง 3  
 3.  นักวิชาการเงินและบัญชี 2  
 4.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  
 5.  เจ้าพนักงานธุรการ 1  
 6.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 10 
กองช่าง 1.  ผู้อํานวยการกองช่าง -  
 2.  นักบริหารงานช่าง 4  
 3.  สถาปนิก 1  
 4.  วิศวกรโยธา  1  
 5.  นายช่างโยธา 7  
 6.  เจ้าพนักงานธุรการ  2 15 
กองการศึกษา ฯ 1.  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1  
 2.  นักบริหารงานการศึกษา 1  
 3.  นักวิชาการศึกษา 2  

 4.  ศึกษานิเทศก์ 2  
 5.  สันทนาการ 1  
 6.  เจ้าพนักงานธุรการ 2  
 7.  ผู้อํานวยการโรงเรียน 1  
 8.  ครู (คศ 2) 5  
 9.  ครู (คศ 1) 4  
 10.  ครูผู้ช่วย 7 26 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้อํานวยการกอง 1  
 2. นักบริหารงานคลัง 2  
 3. นักวิชาการพัสดุ 2  
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 7 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน -  
 2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน -  

 รวม 95  
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(ต่อ) 

ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ  

ลูกจ้างประจํา 
สํานักปลัด ฯ 1.   เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  

 2.   พนักงานประสานงานชนบท 3  
 3.   พนักงานขับรถยนต์ 2  
 5.   คนงาน 1 7 

กองช่าง 1.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดหนัก 7  
 2.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดกลาง 9 16 
กองการศึกษาฯ 1. พนักงานบริการประจําโรงเรียนนิคมฯ 1  

รวม 24  
พนักงานจ้าง 

สํานักปลัด ฯ 1.   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2  
 2.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  
 3.   ผู้ช่วยบุคลากร 1  
 4.   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2  

 5.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1  
 6.   พนักงานขับรถยนต์ 6  

 7.   ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 19 
กองกิจการสภา ฯ 1.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 7 
กองแผนและงบประมาณ 1.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1  
 2.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  
 3.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล 1 3 
กองคลัง 1.  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 2 2 
กองช่าง 1.  ผู้ช่วยช่างสํารวจ 1  
 2.  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 2  
 3.  ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 2  
 4.  ผู้ช่วยช่างโยธา 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
 6. คนงาน 10  
 7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 19 
กองพัสดุและทรัพยส์ิน 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 2 
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(ต่อ) 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ  

ลูกจ้างประจํา 
กองการศึกษาฯ 1.   ผู้ช่วยระบบคอมพิวเตอร์ 1  

 2.   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1  
 3.   ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 2  
 4.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3  

 5.   คนงาน 2  
 6.  ยาม 2 11 

รวม 63  
ที่มา: สํานักปลัดฯ 
 
ตารางแสดงเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน 

1 รถนั่งตู้ 2  คัน 
2 รถนั่งเก๋ง 1  คัน 
3 รถนั่งตรวจการณ์ 4  คัน 
4 รถนั่งกระบะ  2 ตอน 10  คัน 
5 รถนั่งกระบะตอนครึ่ง 3 คัน 
6 รถนั่งกระบะ  1  คัน 
7 รถนั่งกระบะ 5 ประตู 2  คัน 
8 รถบรรทุกน้ํา  10 ล้อ 3  คัน 
9 รถบรรทุกชานต่ํา 10 ล้อ 1  คัน 
10 รถบรรทุกเททา้ย  6 ล้อใหญ ่ 6  คัน 
11 รถตักล้อยาง 1 คัน 
12 รถเกลี่ยดิน 2  คัน 
13 รถบดสั่นสะเทอืน 3  คัน 
14 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2 คัน 
15 รถบรรทุกหัวลาก 1  คัน 
16 หางลากพ่วง 1  คัน 
17 รถซ่อมผิวลาดยาง 1 คัน 
18 รถขุดไฮดรอลิค 2 คัน 
19 รถพ่วง 1 คัน 
20 รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ลาดยาง) 1 คัน 
21 รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถสุขาเคลื่อนที่) 1 คัน 
22 เครื่องมือสํารวจครบชุด 1 ชุด 
23 เครื่องเจาะสํารวจชั้นดิน 1 เครื่อง 
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(ต่อ) 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน 

24 เครื่องทดสอบความต้านทานแรงอัดคอนกรีต 1  เครื่อง 
25 ล้อวัดระยะทาง 1  อัน 
26 กล้องวางแนว 1 ตัว 
27 กล้องวัดระบบอัติโนมัติ 1  ตัว 
28 ชุดเจาะหลุมยาง 1 ชุด 

ที่มา  :  กองพัสดุและทรัพยส์ิน 
 
ตาราง แสดงงบประมาณ 

ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง ปี 2554 
(บาท) 

ประมาณการปี  
2555  (บาท) 

ประมาณการปี  
2556  (บาท) 

ก.  รายได้ภาษีอากร    
     1  หมวดภาษีอากร    
       1.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ล้อเลื่อน 

54,740,801.03 48,000,000.00 49,000,000.00 

       1.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 58,286,916.30 45,000,000.00 44,000,000.00 
       1.3  ค่าภาคหลวงแร่ 626,385,64 500,000.00 500,000.00 
       1.4  ภาษีบํารุง อบจ. จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร 5 % 

7,861,900.04 5,400,000.00 5,400,000.00 

       1.5  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้า
ปลีกยาสูบ 

9,449,546.20 8,000,000.00 8,000,000.00 

    1.6  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้า
ปลีกน้ํามัน 

- 1,000.00 1,000.00 

    1.7  เงินอากรรังนกอีแอ่น 19,135.66 20,000.00 20,000.00 
ข.  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร    
     1  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและ
ใบอนุญาต 

   

  1.1  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและ
ข้อบังคับท้องถิ่น 

12,300.00 18,000.00 18,000.00 

  1.2  ค่าปรับการผิดสัญญา 43,945.20 100,000.00 100,000.00 
  1.3  ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จาก 
ผู้เข้าพักโรงแรม 

825,882.41 700,000.00 700,000.00 

  1.4  ค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดนัด - 1,000.00 1,000.00 
  1.5 ใบอนุญาตอื่น ๆ  
     ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีนพาณิชย ์

10,500.00 - - 
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(ต่อ) 

ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง ป ี
2554 (บาท) 

ประมาณการปี  
2555  (บาท) 

ประมาณการปี  
2556  (บาท) 

 2  หมวดรายได้จากทรัพยส์นิ    
   2.1  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่ 348,028.00 300,000.00 300,000.00 
   2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,082,867.01 1,300,000.00 1,300,000.00 
   2.3  ค่าตอบแทนตามที่กฎหายกําหนด  
          (ขุดดิน หิน ทราย ลกูรัง) 

- - - 

 3  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
   3.1  ค่าขายแบบแปลน 116,700.00 60,000.00 50,000.00 
   3.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 19,589.00 30,000.00 40,000.00 
   3.3 เงินที่มผีู้อุทิศให ้ 97,500 50,000.00 50,000.00 
ค.  รายได้จากทุน    
     1  หมวดรายได้จากทุน    
         1.1  คา่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 12,932.00 20,000.00 20,000.00 
ง.  เงินช่วยเหลือ     
     1  หมวดเงินอุดหนนุ    
         1.1  เงนิอุดหนุนทั่วไป 66,055,324.00 73,500,000.00 73,500,000.00 
         1.2  เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ -   

รวมทั้งสิน้ 200,610,252.49 183,000,000 183,000,000.00 
* ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2556  ณ วันที่  15  พฤษภาคม  2555 
ที่มา  :  กองคลัง 
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ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะทีผ่่านมา ประกอบด้วยการประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2555-2557) ไปปฏิบัติ โดยจําแนกเป็นดังนี้ 

1)   ประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

การประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พิจารณา
รายละเอียดตามตาราง)  ซึ่งการเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน /  โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2555-2557) โดยจะเปรียบเทียบเฉพาะ พ.ศ.2555 กับแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่จะดําเนินการ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีคิดเป็นร้อยละตามสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตารางที่ 38  เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) เฉพาะในปี 2555  กับ 
     โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 

 
 

สาขา / แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ปี (55-57) เฉพาะในปี 55 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2555 

จํานวน งบประมาณ จํานวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. ด้านการท่องเที่ยวท่ีประทับใจ 10 8,800,000 7 70.00 6,300,000  71.59 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 12 102,096,000 7 58.33 27,136,000 26.58 

3. ด้านเศรษฐกิจ 6 6,100,000 2 33.33 200,000 3.28 

4. ด้านสังคม 35 27,736,200 32 91.43 25,655,100 92.50 

5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 6,850,000 10 90.91 6,030,000 88.03 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 7,405,900 7 77.77 7,205,900 97.30 

7. ด้านการพัฒนาเพื่อความสมานฉันท์ 
    และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

22 31,600,000 18 81.82 29,240,645 92.53 

8. ด้านการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ 
    โรงเรียนเป็นฐาน 

20 13,453,000 6 30 310,000 2.30 

รวม 125 204,041,100 89 71.20 102,077,645 50.03 
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2555-2558)   

แยกรายยุทธศาสตร์  เฉพาะในปี 2555 
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2)  ประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการประจําปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

จากการสรุปปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) นั้น 
เป็นที่ทราบแล้วว่า ปัญหาที่สําคัญ และต้องรีบแก้ไข ซึ่งได้จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการโครงการในแก้ไขปัญหาแยกตามสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนาเพื่อความ
สมานฉันท์และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันดับที่ 2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 3  ด้านสังคม  อันดับที่ 4 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว  อันดับที่ 6 ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันดับที่ 7  ด้านการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
อันดับที่ 8  ด้านเศรษฐกิจ    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้แสดงข้อมูลในรูปตารางข้างต้น  โดยแต่ละสาขายุทธศาสตร์
การ พัฒนานั้ น ไ ด้แสดง เป็ น ตัว เลขที่ ชั ด เจนแล้ ว   ถึ งแม้ ว่ าการ ดํ า เนิ นงานไม่ ส ามารถดํ า เนิ นการ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้ทุกโครงการเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน  โดยเฉพาะงบประมาณที่มีจํากัด บางโครงการ 
มีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณก็ได้ดําเนินการจัดสรรตามลําดับ
ความสําคัญที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
 

 
 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

สาขา/ แผนงาน 
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ผลการดําเนนิงาน  ประจําปงีบประมาณ  2554 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

สามปี 
ข้อบัญญัติ เบิกจ่ายแล้ว 

ลงนามสัญญา/
ก่อหนีผู้กพัน 

ด้านการท่องเทีย่วที่ประทับใจ 12 9 6 3 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทีท่ันสมัย  11 14 0 14 

ด้านเศรษฐกิจ 10 7 3 4 

ด้านสังคม 29 29 23 6 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 12 10 2 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 7 7 4 3 

ด้านความสมานฉันท์และการบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี 22 27 19 8 

ด้านจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่ 20 25 24 1 

รวม 126 130 89 41 

 
 แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี / ข้อบัญญัติ / มีการเบิกจ่ายแล้ว / ก่อหนีผู้กพัน,ลงนามใน
สัญญา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ส่วนที่  4   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

4.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

วิสัยทัศน ์  
“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   เกษตรยั่งยืน สังคมพัฒนา” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
 2. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 3. พัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 
 4. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สตูลเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ประทับใจ  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก  
4. พัฒนาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรให้เจริญกา้วหน้า  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตให้สูงกว่าระดับขั้นพื้นฐาน  
7. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและน่าอยู่  
8. ส่งเสริมการกีฬาให้เป็นที่นิยมของประชาชนเพื่อนําไปสู่ระดับชาติ  
9. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
10. ฟ้ืนฟูสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและบํารุงไว้

ซึ่งศาสนา  
11. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ พัฒนาอย่างยั่งยืน  
12  ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกต้ัง อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย  

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทีป่ระทับใจ  
แนวทางการพฒันา  

1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
1.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เชิงรุก 
1.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
1.6 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว 
1.8 เพิ่มมาตรฐานการให้บรกิาร ร้านค้า โรงแรม สถานบริการ 
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2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐานทีท่ันสมยั 
แนวทางการพฒันา  

2.1 ก่อสร้าง บูรณะ และบํารงุรักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก และทางน้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด  
2.2 ก่อสร้าง บูรณะ และบํารงุรักษา แหล่งน้ํา ระบบชลประทาน ระบบประปา ขยายเขตการบริการ 

น้ําประปา และไฟฟ้าสาธารณะ  
2.3 การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน  
2.4 เพิ่ม / ปรบัปรุงหรือซ่อมแซมงานวิศวกรรมจราจร 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางการพฒันา 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ  
3.4 ส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์  
3.6 พัฒนาการค้าขายชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม  
แนวทางการพฒันา  

4.1 ส่งเสริม สนับสนนุ การจดัการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
 4.3 พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4.5 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 
4.6 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกัน และควบคุมโรค 
4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 

 4.8 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน 
 4.9  การรักษาความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภัย ของชุมชน 

4.10  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4.11 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

4.12 ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพฒันา  

5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.2 ส่งเสริม ทาํนุบํารุง ศาสนา  
5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่นของ 

ท้องถิ่น  
5.4 ส่งเสริมใหม้ีการสร้างงานศิลปะของท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และบํารงุรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพฒันา  

6.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
6.2 ส่งเสริมการฟื้นฟู และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
6.3 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสื่อมโทรม  
6.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย  

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเพือ่ความสมานฉันท์และการบริหารจดัการองค์กรที่ดี 
แนวทางการพฒันา  

7.1 การส่งเสรมิ การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.2 การส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
7.4 การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 
7.5 การปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน 

8. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการศกึษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพฒันา  

8.1  การพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 
8.2  พัฒนาระบบบริหาร และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
8.3  พัฒนาสภาพแวดล้อม และการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
8.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4.2 นโยบายของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสทิธิ์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตลู (วันที่ 1 กันยายน 2552) 
 1.   นโยบายด้านเศรษฐกิจ   มีแนวทางการดําเนนิงาน  ดังนี้ 

1. จัดต้ังตลาดกลางยางพาราและตลาดกลางสินค้าเกษตร 
2. ส่งเสริมการจัดต้ังโรงงานน้ํายางข้น 
3. ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและพัฒนาการค้าชายแดน 
4. ส่งเสริมการจัดต้ังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ 
5. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการก่อสรา้งท่าเรือน้ําลึกปากบารา 
6. สนับสนุนศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและศูนย์สาธิตการเกษตรให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้คู่ชุมชน   
7. พัฒนาตลาดนัดชายแดน  

2.   นโยบายด้านสังคม   มีแนวทางการพฒันา  ดังนี้  
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
2. สนับสนุนบทบาทเยาวชนและสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด 
3. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผูพิ้การ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจัด

ให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและจัดหาทีอ่ยู่อาศัย 
4. จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้สูงอาย ุ
5. สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์บําบัดยาเสพติด 
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3.   นโยบายด้านสาธารณสุข    มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. จัดรถพยาบาล  เรือพยาบาล  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร 
2. จัดให้มีการสนบัสนุนอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือการแพทย์แก่โรงพยาบาลจังหวัด 

และโรงพยาบาลชุมชน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุขโดยสนบัสนุนบทบาทอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
4. สนับสนุนการแพทย์ทางเลือก 
5. จัดระบบการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง 

4.   นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. สนับสนุนการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในจังหวัด  
2. จัดต้ังโรงเรียนกีฬาจังหวัด 
3. จัดต้ังโรงเรียนต้นแบบ 3 ภาษา  ได้แก่   ภาษาไทย  อังกฤษและมาลายู 
4. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนําความรู้สู่สมัมาชีพ 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปรญิญาตรี ได้ศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนถ่ายโอนให้มีมาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาพิเศษ 
8. พัฒนาฟุตบอลสตูล ไปสู่ระดบัชาติ โดยการจัดฟุตบอลสตูลลีก 
9. ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดให้มีมาตรฐาน 
10. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
11. สนับสนุนสมาคมกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัด 

5.   นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา  
2. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักธรรมคําสอนทางศาสนาเพื่อ

นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี  โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ที่จัด

กิจกรรม  1  อําเภอ  1  งานประเพณี 
4. ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้นําศาสนาทุกศาสนาโดยการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน 
5. จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอจดหมายเหตุ 

6.   นโยบายด้านการท่องเที่ยว   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. ประสานความร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดและจัดระบบ

การตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและตา่งประเทศ 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
3. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวของจังหวัดสู่ระดับสากล 
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  
5. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบจ. ให้เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้บริการ

นักท่องเที่ยว 
7. สนับสนุนใหม้กีารดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของนักท่องเที่ยว  เช่น  จัดให้มี

ยามชายฝั่งและตํารวจท่องเที่ยว   
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7.   นโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์กําจัดขยะ 
2. จัดให้มีการกําจัดขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
3. สนับสนุนการฟื้นฟูป่าบก  ป่าชายเลนและการจัดการลุ่มน้ํา 
4. สร้างจิตสํานึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. จัดทําปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ํา 
7. จัดวางทุ่นป้องกันแนวปะการังและจัดวางทุ่นเทียบเรือ 
8. รณรงค์แก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อนและส่งเสรมิการประหยัดพลังงาน 
9. ส่งเสริมใหม้ีการควบคุมคุณภาพน้ําในคลองมําบัง  คลองทา่แพ  และคลองละงู            

โดยความร่วมมือของชุมชน 
8.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นเพื่อลดความซ้ําซ้อนของพื้นที่    
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. จัดให้มีและบํารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่าเทยีบเรือ  ให้ได้มาตรฐาน  
3. สนับสนุนการก่อสร้างถนนสตูล-ปะลิส 
4. สนับสนุนการขุดลอกคูคลอง  และทางระบายน้ําที่ต้ืนเขิน  เพื่อป้องกันน้ําท่วมและ     

เพิ่มความสะดวกแก่เรือประมงพื้นบ้าน 
5. สนับสนุนการสร้างท่าเรือท่องเที่ยวแห่งใหม ่
6. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
7. นําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในระบบวิศวกรรมจราจร  โดยติดต้ัง CCTV ในจุดสาํคัญ ๆ   

ทุกแยกของเมอืงและแหล่งทอ่งเที่ยว 
8. สนับสนุนเครื่องจักรกลด้านการโยธาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
9. สนับสนุนใหม้สีวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ของจังหวัด 

9.   นโยบายด้านการเมือง  และการบรหิารจัดการ   มแีนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการเมอืงภาคประชาชน  และกระบวนการประชาสังคม   
2. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้พร้อมต่อการให้บริการ 
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทนัสมัยและเพียงพอ 
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานเพ่ือให้บริการประชาชน 
5. พัฒนาระบบติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยใช้หลักการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ กพร.   
6. สนับสนุนการทํางานที่เป็นนวัตกรรมและสง่เสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge  

Management)  ในองค์กร  
7. นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างจริงจัง 
8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถติดตามการทํางานขององค์กร เช่น ปรับปรุง

เว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใหส้ามารถบริการอย่างครบครัน  
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

 1.1  พฒันา กอ่สร้าง ปรับปรุง แหล่งทอ่งเที่ยวใหม้ส่ิีงอ านวยความ
สะดวกครบครัน

2             4,316,000 2 2,000,000 6 16,700,000 10 23,016,000

 1.2  ส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยวอย่างเปน็ระบบ              -                         -                -                     -                -                      -                -                       -   

 1.3  ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ด้านการทอ่งเที่ยวเชิงรุก 1 1,500,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 7,500,000

1.4  พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว 1               220,000              -                     -   2 600,000 3 820,000

1.5 ส่งเสริมกจิกรรมด้านการทอ่งเที่ยวตลอดทั้งปี 3 2,800,000 4 4,000,000 4 3,300,000 11 10,100,000

1.6 จัดระบบการรักษาความปลอดภยัแกน่กัทอ่งเที่ยวและความ
ปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว

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

1.7 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมด้านการทอ่งเที่ยว              -                         -   1           300,000              -                      -   1 300,000

1.8 เพิ่มมาตรฐานการใหบ้ริการ ร้านค้า โรงแรม สถานบริการ 1               200,000              -                     -                -                      -   1 200,000

รวม 8 9,036,000 9 9,800,000 13 23,600,000 30 42,436,000

2. กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทนัสมยั

2.1 กอ่สร้างบรูณะ และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ทางบกและทางน้ า
ใหเ้ชื่อมโยงกนัทั้งจังหวัด

7 79,338,000 11 80,326,000 29 212,489,800 47 372,153,800

ส่วนที ่ 5   บญัชโีครงการพัฒนา

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2556 - 2558)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดสตลู
ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

1. กำรพัฒนำดำ้นกำรทอ่งเที่ยวที่ประทบัใจ
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2.2 กอ่สร้างบรูณะ และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ระบบ
ประปา ขยายเขตการบริการน้ าประปาและไฟฟา้สาธารณะ

1             7,700,000 1 10,000,000 2 16,000,000 4 33,700,000

2.3  การจัดท าผังเมอืงรวมจังหวัด ผังเมอืงเฉพาะ และผังเมอืงชุมชน              -                         -                -                     -                -                      -                -                       -   

 2.4 เพิ่ม/ปรับปรุงหรือซ่อมแซมงานวิศวกรรมจราจร                1 2,000,000 2 2,350,000 2 2,350,000 5 6,700,000

รวม 9 89,038,000 14 92,676,000 33 230,839,800 56 412,553,800

3.1  ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 2 550,000 2 550,000 3 1,550,000 7 2,650,000

3.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 2 500,000 3 5,700,000 4 6,200,000 9 12,400,000

3.3 ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชีพ 1               200,000 3 700,000 1 200,000 5 1,100,000

3.4 ส่งเสริมด้านปรัชญาเศรฐกจิพอเพยีง                -                       -                -                     -   1 500,000 1 500,000

3.5 ส่งเสริมการลงทนุและการพาณิชย์ 3 1,250,000 1 500,000 1 1,000,000 5 2,750,000

3.6 พฒันาการค้าชายแดนใหม้ปีระสิทธิภาพ              -                         -                -                     -   1 1,000,000 1 1,000,000

รวม 8 2,500,000 9 7,450,000 11 10,450,000 28 20,400,000

4.1 ส่งเสริม สนบัสนนุการจัดการศึกษาทกุประเภททกุระดับ 8 5,000,000 2 250,000 1 150,000 11 5,400,000

4.2 ส่งเสริม สนบัสนนุเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ใหแ้กป่ระชาชน 3 3,600,000 2 550,000 2 550,000 7 4,700,000

4.3 พฒันาบคุลากรด้านการศึกษา 1               200,000              -                     -                -                      -   1 200,000

4.4 ส่งเสริม สนบัสนนุด้านการกฬีาและนนัทนาการ 11 11,924,000 9 8,880,000 8 56,880,000 28 77,684,000

4.5 พฒันาบคุลากรด้านการกฬีา 1               200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

3. กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ

4. กำรพัฒนำดำ้นสงัคม
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ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

4.6 ส่งเสริม สนบัสนนุด้านสาธารณสุข การปอ้งกนัและควบคุมโรค 6 7,400,100 5 4,529,000 4 4,329,000 15 16,258,100

4.7 ส่งเสริม สนบัสนนุการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 2 300,000 1 200,000 1 200,000 4 700,000

4.8 การจัดระเบยีบสังคมและชุมชน              -                         -                -                     -                 1            250,000 1 250,000

4.9 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของชุมชน                1               300,000              -                     -                -                      -                 1 300,000

4.10 ส่งเสริมการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 4 500,000 3 350,000 2 300,000 9 1,150,000

4.11 การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2 230,000 2         1,200,000              -                      -   4 1,430,000

4.12 ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบนัครอบครัว/ชุมชน/สังคม 1 300,000 3 800,000 1 300,000 5 1,400,000

รวม 40 29,954,100 28 16,959,000 21 63,159,000 89 110,072,100

5.1 ส่งเสริมการอนรัุกษศิ์ลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 6 3,000,000

5.2 ส่งเสริมท านบุ ารุงศาสนา 2 500,000 4 970,000 3 770,000 9 2,240,000

5.3 ส่งเสริมการจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพธิีกรรม
ทางศาสนาที่มลัีกษณะเด่นของทอ้งถิ่น

6 5,650,000 7 4,310,000 6 3,810,000 19 13,770,000

5.4 ส่งเสริมใหม้กีารสร้างงานศิลปะของทอ้งถิ่นใหม้เีอกลักษณ์เฉพาะตัว              -                         -   1 500,000 2          1,000,000 3 1,500,000

5.5 ส่งเสริมสนบัสนนุการอนรัุกษแ์ละบ ารุงรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ

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

รวม 10 7,150,000 15 6,980,000 13 6,580,000 38 20,710,000

5. กำรพัฒนำดำ้นศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภมูปิญัญำทอ้งถ่ิน
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ยทุธศำสตร์

6.1 สร้างจิตส านกึและความตระหนกัในการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

2 1,200,000 2 1,200,000 4 2,800,000 8 5,200,000

6.2 ส่งเสริมการฟื้นฟแูละบ าบดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1                 50,000 2 5,050,000 3 2,150,000 6 7,250,000

6.3 สนบัสนนุใหม้กีารเฝ้าระวังและปอ้งกนัมใิหท้รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม

1             4,141,600 3 20,050,000 2 20,000,000 6 44,191,600

6.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏบิติัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

             -                         -    -                   -                -                      -                -                       -   

6.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏกิลู และการบ าบดัน้ าเสีย 3 2,280,000 4 4,280,000 2 300,000 9 6,860,000

รวม 7 7,671,600 11 30,580,000 11 25,250,000 29 63,501,600

7.1 การส่งเสริม การมส่ีวนร่วม ของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น 7 4,000,000 4 3,700,000 5 4,200,000 16 11,900,000

7.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน

3 13,300,000 2 700,000 1            200,000 6 14,200,000

7.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสร้าง
ธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กร

5 4,900,000 6 3,350,000 4 2,800,000 15 11,050,000

7.4  การเพิ่มสมรรถนะบคุลากร 6 2,908,000 4 2,275,000 4 2,355,000 14 7,538,000

7.5  การปรับปรุง พฒันา เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถานที่ปฏบิติังาน

7 6,527,000 4 2,740,000 2 1,500,000 13 10,767,000

รวม 28 31,635,000 20 12,765,000 16 11,055,000 64 55,455,000

6. กำรพัฒนำดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม

7. กำรพัฒนำเพ่ือควำมสมำนฉนัทแ์ละกำรบริหำรจดักำรองค์กรที่ดี
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8.1พฒันานกัเรียนใหเ้ปน็คนดี คนเกง่ สู่ความเปน็เลิศ 8             2,893,570 8         2,865,500 8          2,848,000 24          8,607,070

8.2 พฒันาระบบบริหารและส่งเสริม สนบัสนนุพฒันาศักยภาพบคุลากร 2             1,800,000 2         2,050,000 2          2,050,000 6          5,900,000

8.3 พฒันาสภาพแวดล้อม และสร้างแหล่งเรียนรู้ 4             5,121,800 4         7,121,800 4          9,136,800 12         21,380,400

8.4  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนในการพฒันาการศึกษา 1                 80,000 1             92,000 1            105,000 3             277,000

รวม 15 9,895,370 15 12,129,300 15 14,139,800 45 36,164,470

รวมทั้งสิ้น 125 186,880,070 121 189,339,300 133 385,073,600 379 761,292,970

8. กำรพัฒนำดำ้นกำรจดักำรศึกษำ  โดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐำนในกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
พระชนมพรรษา 84 พรรษา

 - เพือ่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว
- เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ บ้านไร่สาธติ ม.9
 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง 
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

3,316,000         -                  -                   -  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หยอ่นใจ

อบต.
ควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย
อบจ.สตูล

*ประสานแผน
2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  -  เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  - ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดั

สตูล ตามแบบแปลนที่ก าหนด
         1,000,000                    -                      -     - จ านวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

3 ปรับปรุงสวนสาธารณะ  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว   - ปรับปรุงสวนสาธารณะ
 เช่น หาดราไว  เป็นต้น
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

  -          1,000,000                    -    - จ านวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น
 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

4 ปรับปรุงบ่อน้ าพุร้อน ต.ทุ่งนุ้ย  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

 - ตามแบบแปลนที่ก าหนด                    -            1,000,000                    -    -  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หยอ่นใจ

อบจ.สตูล

5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ าภูผาเพชร

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 - เพือ่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่
 - เพือ่ให้นักท่องเที่ยวได้มีระบบ
สาธารณูปโภคที่สะดวก  เพียงพอ

 - ตามแบบแปลนที่ก าหนด                    -                      -            1,000,000  - จ านวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น
 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น
 - นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกปลอดภัย
 - นักท่องเที่ยวได้มีระบบสาธารณูปโภค
ที่สะดวก  เพียงพอ

อบต.ปาล์มพัฒนา
อบจ.สตูล

6 ก่อสร้างหอดูดวงจนัทร์พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

 -  ตามแบบแปลนที่ก าหนด                    -                      -              200,000  - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 
 ( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

   1.1  พัฒนา ก่อสรา้ง ปรบัปรงุ แหล่งท่องเทีย่วให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั

ที่
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองดุสน  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
 - เพือ่เป็นสถานที่พักผ่อนและนันทนาการ
ให้กับประชาชนในพืน้ที่

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ จากคลองดุสน - 
ฉลุง ตามแบบแปลนที่ก าหนด

                   -                      -          10,000,000  - จ านวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น
 - ประชาชนเข้ามาใช้เป็นสถานที่
พักผ่อน และนันทนาการ

ทต.ควนโดน
อบจ.สตูล

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหลมตันหยงโป- หาดทรายยาว

 - เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้มีระบบและได้มาตรฐาน
 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
 - เพือ่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบแปลนที่
ก าหนด

                   -                      -            1,000,000  - จ านวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น
 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

อบต.ตันหยงโป
อบจ.สตูล

9 คนรักษ์ป่าต้นน้ า  - เพือ่สร้างจติส านึกในการรักและหวงแหน
ส่ิงแวดล้อม

 - กิจกรรมส ารวจพืน้ที่ป่าต้นน้ าใน
จงัหวดัสตูล

                   -                      -              100,000  - ประชาชนมีจติส านึกรักและหวงแหน
ส่ิงแวดล้อม

อบจ.สตูล

10 ก่อสร้างสะพานเดินท่องเที่ยวในป่า
ชุมชน ม.7 , 18  ต.ละงู  อ.ละงู

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  - ก่อสร้างสะพานเดินท่องเที่ยวในป่า
ชุมชน  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด จ านวน 2 แห่ง

                   -                      -            4,400,000  - มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
 - สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้นได้

อบต.ละงู/
อบจ.สตูล

        4,316,000         2,000,000       16,700,000

                   -                      -                      -   

1 จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจงัหวดัสตูล

 - เพือ่ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวของ
จงัหวดัให้เป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ
 - เพือ่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจงัหวดั
สตูลเพิม่ขึ้น

 - จดัท าส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น วทิย ุ/
โทรทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ ์/ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ /แผ่นพับ / วซีีดี คู่มือท่องเที่ยว 
                
                ฯลฯ

         1,500,000          3,000,000          3,000,000  - การท่องเที่ยวของจงัหวดัเป็นที่รู้จกั
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมากยิง่ขึ้น
 - นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวจงัหวดัสตูล
เพิม่ขึ้นเพิม่รายได้ให้กับประชาชน

อบจ.สตูล

1,500,000 3,000,000 3,000,000

   1.2  ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างเป็นระบบ

  1.3  ส่งเสรมิการประชาสัมพันธด์้านการท่องเทีย่วเชิงรกุ
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

1 จดัอบรมมัคคุเทศก์  - เพือ่ยกระดับการท่องเที่ยวจงัหวดัสตูลให้
เป็นมาตรฐานสากล
 - เพือ่สร้างอาชีพให้กับประชาชน

 -เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจงัหวดั
สตูล ผู้ประกอบอาชีพด้านการน าเที่ยวที่
ยงัไม่มีใบอนุญาตน าเที่ยว

220,000                    -   300,000 - ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาสถานประกอบการของตนเอง
ให้มีมาตราฐานที่ดีขึ้น
- บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึ้น
- ประชาชนและเยาวชนในจงัหวดัสตูลมี
อาชีพที่มั่นคง

อบจ.สตูล

2 จดัอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา
ดูงานด้านการท่องที่ยว

 - เพือ่ก าหนดรูปแบบในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัสตูลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
 - เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพือ่รองรับ
นักท่องเที่ยว       
- เพือ่รวบรวมแนวความคิดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดัสตูลให้ทัดเทียมกับ
จงัหวดัอื่น

 - ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัสตูล 
 - บุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนจงัหวดัสตูล 
- ผู้ประกอบการโรงแรม  โฮมสเตย์
                      ฯลฯ

                   -                      -   300,000 - ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาสถานประกอบการของตนเอง
ให้มีมาตราฐานที่ดีขึ้น
- บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึ้น
- ประชาชนและเยาวชนในจงัหวดัสตูลมี
อาชีพที่มั่นคง

อบจ.สตูล

          220,000                   -   600,000

1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัสตูลทั้ง
ในและต่างประเทศ

 - เพือ่ยกระดับการท่องเที่ยวของจงัหวดัสตูล
ให้ได้มาตรฐานสากล 
- ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอ าเภอให้เป็นที่
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   
- เพือ่สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยว
จงัหวดัสตูล

 - จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุก
อ าเภอ
 - จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุก
รูปแบบ เช่นแข่งขันตกปลา,แข่งขัน
พารามอเตอร์ชาเลนจ,์แข่งขันเรือพาย,
แข่งขันตะกร้อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวา่งประเทศ ฯลฯ

1,500,000 1,500,000 1,500,000  - แหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัสตูลทุก
อ าเภอเป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวเพิม่
มากขึ้น 
- กิจกรรมต่างๆ เป็นที่รู้จกัของ
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม
เพิม่ขึ้น            
 - ประชาชนในจงัหวดัสตูลมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

    1.4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ว

    1.5 ส่งเสรมิกิจกรรมด้านการท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

2 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดัสตูล
- เพือ่เป็นการประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวของจงัหวดัสตูล

 - จดังานเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล
- จดักิจกรรมแสงสีเสียงส่ือผสม

         1,000,000          1,000,000          1,000,000  - นักท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น
 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่มากขึ้น

อบจ.สตูล

3 จกัรยานเพือ่การท่องเที่ยว  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดั
 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลัง
กาย

 - จดัการแข่งขันแรลล่ีจกัรยาน 
-  วิ่งปัน่เฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดิน

           300,000                    -              300,000 -จงัหวดัสตูลเป็นที่รู้จกัเพิม่ขึ้นโดยใช้กีฬา
เป็นส่ือ

อบจ.สตูล

4 จดัการแข่งขันอันดามันสตูล
มินิ -ฮาล์ฟมาราธอน

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดัสตูล
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

 - จดักิจกรรมเดิน - วิ่ง                    -   500,000                    -    - นักท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น
 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่มากขึ้น

อบจ.สตูล

5 ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่เพิม่ศักยภาพใน
แหล่งท่องเที่ยว

 - เพือ่รองรับนักท่องเที่ยว
 - เพือ่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่

 - จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตามแหล่งท่องเที่ยว
 - จดักิจกรรมบริการ เช่น สปา นวด
แผนไทย ศูนยจ์ าหน่ายสินค้า เป็นต้น

                   -            1,000,000   -  - จ านวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น
 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล
*สป

6 แข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน 
สงขลา-สตูล (THAI GULF TO 
ANDAMAN RELAY RUN 
SONGKHL-SATUN)

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดั
 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลัง
กาย

 - จดัหรือร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น ๆ
จ านวน  1 คร้ัง

                   -                      -   500,000  - นักท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น
 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิม่มากขึ้น

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาฯ/
อบจ.สตูล

*สป

2,800,000 4,000,000 3,300,000

1 สนับสนุนหน่วยพยาบาลประจ า
แหล่งท่องเที่ยว

 - เพือ่ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นไป
อยา่งประสิทธภิาพ

 - สนับสนุนหน่วยพยาบาล   - 500,000                   -    - นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลือใน
เบือ้งต้นอยา่งทันท่วงที

อบจ.สตูล
*สป

 - 500,000  -

   1.6  จัดระบบการรกัษาความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่วและความปลอดภัยในการท่องเทีย่ว

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านการท่องเที่ยว 80



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยว

 - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในจงัหวดัสตูล

 - จดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการท่องเที่ยว
- ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว
ฯลฯ

                   -              300,000                    -    -ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องที่ยวของจงัหวดัสตูล

อบจ.สตูล

                  -             300,000                   -   

1 อบรมผู้ประกอบการร้านค้า  โรงแรม
  และสถานบริการ

 - เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และ
เข้าใจด้านระเบียบข้อกฎหมาย
ของ  อบจ.
 - เพือ่ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมและ
เต็มใจในการช าระภาษีให้กับ อบจ.
เพิม่มากขึ้น
 - เพือ่ให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงการ
น าเงินภาษีไปพัฒนาจงัหวดั

 - อบรมผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม 
และสถานบริการในจงัหวดัสตูล

           200,000                    -                      -    - ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - อบจ. จดัเก็บภาษีได้เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

          200,000                   -                     -   

9,036,000 9,800,000 23,600,000

   1.8  เพ่ิมมาตรฐานการให้บรกิาร รา้นค้า  โรงแรม  สถานบรกิาร

1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านการท่องเที่ยว 81



2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

1 สายบ้านพรุต้นอ้อ - บ้านสวนไทย

(บ.พรุต้นอ้อ ม.6 ต. ท่าเรือ -บ.สวน

ไทย ม.7 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง1.400 กม. 

        7,140,000                    -                        -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

 

อบจ.สตูล

2 สายบ้านผัง 19 - บ้านผัง ปาล์ม 1

(บ.ผัง 19 ม.8  ต.นิคมพัฒนา - 

บ.ผังปาล์ม 1 ม. 1 ต.ปาล์มพัฒนา 

อ.มะนัง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 880 ม. ไหล่ทางข้างละ 

1.00 ม

                  -                      -              3,696,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ปาล์มฯ

อบต.นิคมฯ

อบจ.สตูล

3 สาย บ.ควนกันติง -  บ.กาลันยีตัน 

(บ.ควนกันติง หมู่ที่ 7 ต.บ้านควน -

บ.กาลันยีตัน ม. 5 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 5.000 กม.

                  -                      -   5,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

อบจ.สตูล

4 สาย บ.ควนโต๊ะเหลง - บ.ควนนิมิตร

(บ.ควนโต๊ะเหลง ม.4 ต.ควนโดน 

อ.ควนโดน - บ.ควนนิมิตร ม.1 

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง3.300 กม.

(N 6° 48¢ 27.78² 

E100°7¢ 57.88² 

N 6° 50¢ 50.70² E100°3¢44.76² )

                  -                      -            13,860,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ควนโดน/

อบต.ควนกาหลง

/อบจ.สตูล

5 สาย บ. ผัง 42 - บ.ผัง 5 

(บ.ผัง 42 ม.8 - บ.ผัง 5 ม.4 

ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 2.000 กม.

                  -                      -              8,400,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

 

อบจ.สตูล

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

    2.1  ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก และทางน้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด

ถนนผิวจราจรลาดยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 82



2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

6 สาย บ.ซอย 6 - บ.ปลักหว้า

( บ.ซอย 6 ม.4 ต.ควนกาหลง 

อ.ควนกาหลง - บ.ปลักหว้า ม.4 

ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 3.900 กม.

                  -                      -            16,380,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ควนกาหลง/

อบต.ท่าแพ/

อบจ.สตูล

7 สาย บ.หนองคล้า - บ.ควนใหญ่

(บ.หนองคล้า ม.10 ต.กําแพง -บ.ควน

ใหญ่ ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 2.200 กม.

N 6.895752

E 99.771566

N 6.894474

E 99.788947

                  -                      -              9,240,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ปากน้ํา/

อบจ.สตูล

8 สาย บ.ผัง 6 - บ.ผัง 8 

(บ.ผัง 6 ม.9 ต.นิคมพัฒนา -บ.ผัง 8 

ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 3.200 กม.

N 6.938185

E 99.934387

N 6.932050

E 99.908295

                  -                      -            13,440,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

9 สาย บ.มะหงัง - บ.ทุ่งทะนาน

(บ.มะหงัง ม.1 ต.ทุ่งบุหลัง - 

บ.ทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง 

 อ.ทุ่งหว้า )

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 0.638 กม.

                  -                      -                703,800  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

       7,140,000                   -           70,719,800

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 83



2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 สาย บ.สะพานแร่ - บ.บ้านป่าเสม็ด 

(บ.สะพานแร่ ม.5 ต.ท่าแพ -  สาย

สมานมิตร 1 บ้านป่าเสม็ด ม.2 

ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ)

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ

สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ออกสู่ตลาดได้สะดวก

- เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กให้ได้มาตรฐาน

 -  ผิวจราจร กว้าง 5 ม.ระยะทาง 

1.480 กม.

จุดเริ่มต้น X 0604909

Y 071463 ถึง X 0603948

Y 0751434

        6,290,000   -   -  - ประชาชนทั้งสัญจรไปมาได้

สะดวกและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

- มีถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

อบต.ท่าแพ

อบต.ท่าเรือ

อบจ.สตูล

2  สาย บ.ช่องไทร-บ.ท่าซิว (บ.ช่องไทร-

บ.ท่าซิว ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า)

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ

สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ออกสู่ตลาดได้สะดวก

- เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กให้ได้มาตรฐาน

 -  ผิวจราจร กว้าง 6 ม.ระยะทาง 

1.000 กม.

        5,100,000                    -                        -    - ประชาชนทั้งสัญจรไปมาได้

สะดวกและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

- มีถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

 

อบจ.สตูล

3 สายเลียบคลองมําบัง หมู่ที่ 5

 ต.บ้านควน อ.เมือง

 - เพื่อฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมและปรับปรุง

ถนน ที่เกิดจากน้ําท่วม ให้ได้มาตรฐาน

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ให้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

- เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริม

ให้ท้องถิ่นให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่และ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 - ผิจราจร กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 945.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 4,725 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร 

พร้อมวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.

 จํานวน 1 แถว แถวละ 8 ท่อน พร้อม

วางทอ คสล.มอก. ชั้น 3 Ø 1.00 ม. 

จํานวน 2 ชุด จุดละ 8 ท่อน รวม 16 

ท่อน

                  -            3,260,000   -  - สามารถฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซม

และปรับปรุงถนน ที่เกิดจากน้ําท่วม

ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

- สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล

ในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็น

บ้านเมืองที่น่าอยู่ และประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

- สามารถบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน ให้มีความสะดวก 

ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา 

สามารถดํารงชีวิต และประกอบ

อาชีพได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

อบต.บ้านควน

อบจ.สตูล

ถนนผิวจราจร คสล.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 84



2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

4 สาย บ.คลองน้ําเค็ม - บ.คลองขุด

(บ.คลองน้ําเค็ม หมู่ที่ 16  ต.ละงู - 

บ .คลองขุด หมู่ที่ 9 ต.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 5.00 ม.  

ระยะทาง 1.500 กม.

N 6.878625

E 99.834223

N 6.876665

E 99.826498

                  -            5,400,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

5 สาย บ.ดินทรุด - บ. เบาะเต

(บ.ดินทรุด ม.6  - บ. เบาะเต ม.2 

ต.ย่านซื่อ)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 5.00 ม.  

ระยะทาง 1.500 กม.

                  -                      -              6,300,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ย่านซื่อ/

อบจ.สตูล

6 สาย บ.นาโต๊ะแจ - บ.โคกพยอม

( บ.นาโต๊ะแจ ม.2 ต.ละงู - 

บ.โคกพยอม ม.18 ต.ละงู อ.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง  2.600 กม.

N 6.898820

E 99.793668 

N 6.814988

E 99.810834

                  -                      -            10,920,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

      11,390,000         8,660,000         17,220,000

1 ปรับปรุง/ ซ่อม /สร้างถนนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ปรับปรุง/ ซ่อม /สร้างถนน ระยะทาง

 15.000  กม.

       45,000,000        45,000,000          45,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

2  ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติ

กคอนกรีตสายบ้านคีรีวงศ์-บ้านทุ่งดิน

ลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.000 กม.

        3,408,000                    -                        -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

      48,408,000       45,000,000         45,000,000

ซ่อม/สร้างถนน
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2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพาน 

คศล.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คศล. ที่อยู่

ในความรับผิดชอบของ อบจ.

       10,000,000        10,000,000          10,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

2 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองโต๊ะแหนด-

ทุ่งหญ้าวังปะ ม.2-3 ต.วังประจัน

 อ.ควนโดน 

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้างขนาด  8.00  ม.ยาว  24.00  ม.

        2,400,000                    -                        -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามคลองตอละ ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ

สัญจรไปมาสะดวก

- เพื่อประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6 ม. ยาว 14 ม.

ตามแบบแปลนที่กําหนด

  -          1,596,000   -  - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

รวดเร็ว 

- ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่าง

สะดวก 

 

อบต.เขาขาว

อบต.น้ําผุด

อบจ.สตูล 

**ประสานแผน

4 ก่อสร้างสะพาน เขตเทศบาลเมืองสตูล 

เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.ควนขัน อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 9.00 ม.ยาว 40.00  ม. 

(N 6  36  53, E 100 03 49 )

                  -            4,000,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ควนขัน

/อบจ.สตูล

5 ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 13

ต.ฉลุง อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 9.00 ม.ยาว 12.00 ม.

                  -            1,200,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ฉลุง

/อบจ.สตูล

6 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองปาหนัน หมู่

ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม.

                  -              720,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ท่าเรือ

/อบจ.สตูล

7 ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 3 ต.ควนโดน 

อ.ควนโดน - หมู่ที่ 3 ต.ควนกาหลง

อ.ควนกาหลง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 7.00 ม. ยาว 35.00 ม.

                  -            3,150,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

8 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณถนน

ทางเข้าโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

ต.เหนือคลอง อ.ควนกาหลง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้างขนาด 6.00  ม.ยาว  10.00  ม.

                  -                      -                900,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

สะพาน คสล.
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2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

9 ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านอุใดเจริญ 

ม.6 ต.อุใดเจริญ-บ้านผัง 44-117

ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 9.00 ม.ยาว 70.00 ม.

                  -                      -              7,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

10 ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 1 ต.น้ําผุด -

 หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 7.00 ม.ยาว 15.00 ม.

                  -                      -              1,350,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

11 ก่อสร้างสะพานบ้านผัง 16,17,19 

หมู่ที่  8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้างขนาด  6.00  ม.ยาว  10.00  ม.

                  -                      -                900,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

      12,400,000       20,666,000         20,150,000

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซม 

ท่อระบายน้ํา คศล. ของถนน

ที่ อบจ.รับผิดชอบ

 - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

ได้รับความสะดวกในการสัญจร

 - ปรับปรุง / ซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา 

คศล. ของถนนที่ อบจ.รับผิดชอบ

                  -                      -              1,000,000  - ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี

ความสะดวกในการสัญจรและขนส่ง

สินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

                 -                     -            1,000,000

1 ขุดลอกลําคลอง หนอง บึง สระ  - แก้ปัญหาน้ําท่วม

- แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการ

เกษตร ปศุสัตว์ และน้ําอุปโภค บริโภค

 - ขุดลอกลําคลอง หนอง บึง สระ 

ตามแบบที่กําหนด

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

เดือดร้อนของประชาชนได้

- น้ําไม่ท่วมขังในไร่นาและบ้านเรือน

ราษฎร

อบจ.สตูล

2  ขุดลอกร่องน้ํา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  - ขุดลอกร่องน้ํา ตามแบบที่กําหนด                   -                      -            10,000,000  - การเดินเรือมีความสะดวกและ

ปลอดภัย

- น้ําไม่ท่วมขังไร่นาและบ้านเรือน

ราษฎร

อบจ.สตูล

-                1,000,000        11,000,000        

ท่อ/รางระบายน้ํา คสล.

ดูแลรักษาทางน้ํา ร่องน้ํา ภายในจังหวัด
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2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะยาว 

หมู่ที่ 1 ต.ปูยู อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

  - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว  100 เมตร

                  -                      -              4,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบต.ปูยู

/อบจ.สตูล

2 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะ

ยะระโตดนุ้ย หมู่ที่ 4 

ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว  200 ม.                   -                      -              3,200,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบต.เกาะ

สาหร่าย

/อบจ.สตูล

3 ท่าเทียบเรือบ้านตันหยงโป 

หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - ขนาด 3.2 ม.x 500 ม.                   -                      -            20,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบต.ตันหยงโป

/อบจ.สตูล

4 ท่าเทียบเรือบ้านบากันเคย 

หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - ขนาด 3.2 ม. x  85 ม.                   -                      -              8,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบต.ตันหยงโป

/อบจ.สตูล

5 ท่าเทียบเรือบ้านคลองลิดี 

หมู่ที่ 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - จํานวน 1 แห่ง

ตามแบบที่กําหนด                   -                      -   
           2,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

6 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ต.คลองขุด 

อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - ขนาดกว้าง 10.5 ม. 

ยาว 14 ม.

                  -                      -              1,500,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

7 ท่าเทียบเรือเพื่อการพาณิชย์ 

และการท่องเที่ยว

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - จํานวน 1 แห่ง

ตามแบบที่กําหนด

                  -            5,000,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

8 ท่าเทียบเรือบ้านหลอมปืน 

หมู่ที่ 4 ต.ละงู อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - ยาว 50 เมตร                   -                      -              3,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบต.ละงู

/อบจ.สตูล

9 ท่าเทียบเรือบ้านหัวหิน 

หมู่ที่ 1 ต.ละงู อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

  - ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 

พร้อมปรับปรุงสถานที่

                  -                      -              2,200,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

10 ท่าเทียบเรือวังวน หมู่ที่ 1 

ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - จํานวน 1 แห่ง

ตามแบบที่กําหนด

                  -                      -              2,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบต.ขอนคลาน

/อบจ.สตูล

11 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งบุหลัง

อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - จํานวน 1 แห่ง

ตามแบบที่กําหนด

                  -                      -              1,500,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

                 -           5,000,000         47,400,000

79,338,000 80,326,000 212,489,800

ก่อสร้าง การจัดการ และดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 88



2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 ขุดสระน้ําขนาดใหญ่พร้อมก่อสร้าง

ระบบประปาและขยายประปา 

 - เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภค บริโภค การเกษตร

 และปศุสัตว์ในฤดูแล้ง

 - ขุดสระน้ํา ตามแบบที่กําหนด                   -                      -            15,000,000  - ประชาชนมีน้ําไว้ใช้อุปโภค บริโภค

 การเกษตร และปศุสัตว์ในฤดูแล้ง

 อบต.ท่าแพ

อบต.สาคร

อบจ.สตูล

2 ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบประปา  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ําอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งปี

 - ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบ

ประปา ตามแบบที่กําหนด

                  -                      -              1,000,000  - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําอุปโภค 

บริโภคตลอดปี

อบจ.สตูล

                 -                     -           16,000,000

1 ติดตั้งระบบส่องสว่าง  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

 - ติดตั้งระบบส่องสว่างในพื้นที่จังหวัด

สตูล

        7,700,000                    -                        -    - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อบจ.สตูล

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 - ขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดสตูล                   -          10,000,000                      -    - ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล

7,700,000       10,000,000      -                  

7,700,000       10,000,000      16,000,000        

-                -                 -                  

1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย

บนถนน

 - เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย

บนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.

 - ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรและ

ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบริเวณจุด

เสี่ยงอันตรายบนถนนที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบจ.  สตูล

        2,000,000          2,000,000            2,000,000  - ประชาชนมีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

 - ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในการ

สัญจรไปมา

อบจ.สตูล

2.3  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน

2.4  เพิ่ม / ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมงานวิศวกรรมจราจร

2.2  ก่อสร้าง  บูรณะ  และบํารุงรักษา  แหล่งน้ํา  ระบบชลประทาน  ระบบประปา  ขยายเขตการบริการ  น้ําประปา  และไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง/ขยายเขตประปา

ไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 89



2556

(บาท)

2557

(บาท)

2558

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 ศูนย์ข้อมูลระบบแผนที่เส้นทางของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดสตูล

 - เพื่อตั้งศูนย์ข้อมูลระบบแผนที่เส้นทางของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสตูล

 - ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระบบ

แผนที่เส้นทางขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสตูล

                  -              350,000              350,000  - อบจ.มีข้อมูลในการพัฒนาจังหวัด

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ

วิศวกรรมจราจร  ได้อย่างครบถ้วน

และเป็นระบบ

อบจ.สตูล

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

89,038,000 92,676,000 230,839,800

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 90



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - เพือ่สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร  - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร            500,000            500,000            500,000  - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
 - เกษตรกรมีรายได้เพิม่มากขึ้น

อบจ.สตูล

2 ประกวดศูนยบ์ริการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
จงัหวดัสตูล

 - เพือ่แสดงผลงานของศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล
 - เพือ่เป็นตัวอยา่งของศูนยบ์ริการฯอื่นๆ ทั้ง
ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั
- เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์ลงานของ
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบล

  - จดัประกวดศูนยฯ์              50,000              50,000              50,000  - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศูนยบ์ริการอื่นๆ
 ในการพัฒนาปรับปรุงศูนยบ์ริการฯ 
ให้ มีประสิทธภิาพมากขึ้น
 - ประชาสัมพันธผ์ลงานของศูนยฯ์ 
ในระดับภาคและระดับประเทศ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและ
น่าอยู่

สนง.เกษตรฯ
/อบจ.สตูล

3 โรงงานน้ ายางข้น  - เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางให้ผลผลิต
มีมูลค่าเพิม่ขึ้น

 - จา้งออกแบบ
ตามแบบแปลนที่ก าหนด  ฯลฯ

                   -                      -            1,000,000  - มีแหล่งรวบรวมน้ ายางข้นและ
เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้
ในราคาที่สูงขึ้น

อบจ.สตูล

          550,000           550,000         1,550,000

1 ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรด้านผลผลิต  -  กระจายสินค้าช่วงภาวะผลผลิตตกต่ า
 -  เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในช่วงผลผลิตตกต่ า

 - จดักิจกรรมเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร
ในช่วงผลผลิตตกต่ าทุกอ าเภอ

           200,000            200,000            200,000  - สามารถกระจายสินค้าทาง
การเกษตรในช่วงผลผลิตตกต่ าได้ทันที

อบจ.สตูล

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

3.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตร

ที่
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  
( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู

3.1  ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

โครงการ

ยทุธศาสตรที่  3  ด้านเศรษฐกิจ 91



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ที่
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการ

2 งานจ าปาดะของดีเมืองสตูล  - เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธจ์ าปาดะและ
ผลไม้อื่นๆ ของชาวอ าเภอควนโดน จงัหวดั
สตูล
- เพือ่ส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ซ้ือพบผู้ผลิต
- เพือ่กระตุ้นเกษตรกรและกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนเกี่ยวกับผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพ และ
ปริมาณ

 - จดังานวนัจ าปาดะของดีเมืองสตูล ปี 
2556

           300,000            500,000            500,000  - ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์จ าปาดะ
 และผลไม้อื่นๆ
- ได้ส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค รวมทั้งผู้ค้า
- ได้กระตุ้นเกษตรกร กลุ่มผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกี่ยวกับการผลิตทั้ง
คุณภาพและปริมาณ

 เจา้ภาพหลัก
ทต.ควนโดน
เจา้ภาพรอง 
อปท.ในเขต
อ าเภอควนโดน

3 จดัต้ังตลาดกลางเพือ่การเกษตรและ
สินค้าพืน้เมือง

 -  เพือ่รองรับกระจายสินค้าของเกษตรกร
 -  เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการจ าหน่ายสินค้า

 - ตามแบบแปลนที่ อบจ. ก าหนด                    -            5,000,000          5,000,000  - มีตลาดกลางรองรับในการซ้ือขาย
สินค้าเกษตรและสินค้าพืน้เมือง
-เกษตรกรสามารถกระจายสินค้าได้
ทันตามฤดูกาล

อบจ.สตูล

4 จดังาน OTOP  อันดามัน  - เพือ่ประชาสัมพันธสิ์นค้า OTOP และเพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์

 - จดักิจกรรมเพือ่แสดงสินค้า/จ าหน่าย
และเพือ่พัฒนากลุ่มฯ

                   -                      -              500,000  - ผู้ผลิตสินค้ามีรายได้เพิม่ขึ้น  และ
พัฒนาสินค้า OTOP

อบจ. สตูล

          500,000         5,700,000         6,200,000

1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  -  เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ในการเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพิม่ขึ้น

 - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลิตขนม  ฯลฯ

           200,000            300,000                    -    - ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้นอัตรา
การวา่งงานลดลง

อบจ.สตูล

2 ฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน  - เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
เยาวชนในจงัหวดัสตูล
 - เพือ่ให้เยาวชนรู้จกัการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม

 - เยาวชนในจงัหวดัสตูล                    -              100,000   -  - เยาวชนสามารถเลือกประกอบ
อาชีพตามความรู้ความสามารถที่ตน
ถนัด

อบจ.สตูล

3.3  ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ที่
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการ

3 สนับสนุนอาชีพครัวเรือนยากจน  - เพือ่สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้
สามารถพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิม่จนพ้น
เกณฑ์ จปฐ.

 - ให้องค์กรประชาชนในชุมชน คือศูนย์
ประสานงานองค์กรชุมชนต าบล
คัดเลือกครัวเรือนยากจนให้เข้าร่วม
ด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้ตาม
ความสามารถครัวเรือนเอง
 - สนับสนุนกองทุนสร้างเสริมรายได้ 
ครัวเรือนเป้าหมาย 35 ต าบล

                   -              300,000                    -    - ครัวเรือนยากจนสามารถพัฒนา
อาชีพให้มีรายได้เพิม่จนพ้นเกณฑ์ 
จปฐ.

อบจ. สตูล

4 จา้งนักเรียน นักศึกษา
ระหวา่งปิดภาคเรียน

 - เพือ่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามี
รายได้ระหวา่งปิดภาคเรียน
 - เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน

 - รับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน อยา่งน้อย 5 คน

                   -                      -              200,000  - นักเรียน  นักศึกษามีรายได้
ระหวา่งปิดภาคเรียน
 - นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏบัติงาน

อบจ.สตูล

          200,000           700,000           200,000

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิ
พล อดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ

 - เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวภูมิพล อดุลยเดช และพระราช
เสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯ

  - สนับสนุนโครงการในพระราชด าริ
และพระราชเสาวนีย์

                   -                      -              500,000  - ประชาชนได้รับประโยชน์ตาม
เป้าหมายของแต่ละโครงการ

อบจ.สตูล

                  -                     -             500,000

1  ส่งเสริมการลงทุน  - เพือ่ส่งเสริมให้มีการลงทุนในจงัหวดัสตูล
มากขึ้น
 - เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสถาบัน
การเงินในระบบมาขึ้น
 - เพือ่ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ 
และสนองนโยบายของรัฐ

 - จดัสัมมนาเพือ่ส่งเสริมการลงทุน
                       ฯลฯ

           150,000                    -                      -    - มีการลงทุนในจงัหวดัสตูลมากขึ้น อบจ.สตูล
หอการค้าจ.สตูล

3.4  ส่งเสรมิด้านปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.5  ส่งเสรมิการลงทุนและการพาณชิย์
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ที่
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการ

2 ปรับปรุงตลาดนัดควนโดน  - เพือ่ส่งเสริมการลงทุน
 - เพือ่ให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

 - ตามแบบแปลนที่ อบจ. ก าหนด          1,000,000                    -                      -    - มีการลงทุนในจงัหวดัสตูลมากขึ้น 
- มีตลาดนัดที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

อบจ.สตูล

3 อบรมผู้ประกอบการค้า  - เพือ่ส่งเสริมการลงทุนและให้
ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจด้าน
ระเบียบข้อกฎหมายของ  อบจ.
 - เพือ่ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมและ
เต็มใจในการช าระภาษีให้กับ อบจ.
เพิม่มากขึ้น

 - อบรมผู้ประกอบการน้ ามันและสถาน
บริการในจงัหวดัสตูล

           100,000                    -                      -    - มีการลงทุนมากขึ้น ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - อบจ. จดัเก็บภาษีได้เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

4 จดัท าแผนแม่บทพัฒนาตลาดกลาง
เพือ่การเกษตร

 - เพือ่ให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  - จดัท าแผนแม่บทพัฒนา
ตลาดกลางเพือ่การเกษตร

                   -              500,000                    -    - มีตลาดกลางเพือ่การเกษตร อบจ.สตูล

5 ส่งเสริมการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ ามัน
ปาล์ม/น้ ามันพืช

 - เพือ่ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภท
ปาล์มน้ ามันและอื่น ๆ ในพืน้ที่จงัหวดัสตูล

 - ส่งเสริมการก่อสร้างโรงงานผลิต
น้ ามันปาล์ม/น้ ามันพืช

                   -                      -            1,000,000  - สามารถลดต้นทุนการขนส่งปาล์ม อบจ.สตูล

        1,250,000           500,000         1,000,000

1 ปรับปรุงตลาดนัดชายแดนไทย - 
 มาเลเซีย

 - เพือ่ส่งเสริมให้มีการค้าขายชายแดน
มากขึ้น

 - ตามแปลนที่ อบจ. ก าหนด                    -                      -            1,000,000  - การค้าขายชายแดนมีมูลค่าเพิม่
มากขึ้น

อบจ.สตูล

                  -                     -           1,000,000

2,500,000        7,450,000        10,450,000      

3.6  พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธภิาพ
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน า
ร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน

 - เพือ่ให้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการ
สอนเน้นหลักสูตรพิเศษที่สอดคล้องกับ
บริบทความต้องการของท้องถิ่น
 - เพือ่ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเองและท้องถิ่น
 - เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 - หลักสูตรการท่องเที่ยว 
 - หลักสูตรการกีฬา 
 - หลักสูตรสองระบบ 
 - หลักสูตรการศึกษาทางเลือก 
(ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย)
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตร์
             ฯลฯ

         1,500,000                    -                      -    - ท้องถิ่นมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและยกฐานะคุณภาพชีวติของคน
ในท้องถิ่นให้สูงขึ้น

โรงเรียนท่าแพ
ผดุงวทิย/์

โรงเรียนสตูล
วทิยา/ อบจ.สตูล

2 ส่งเสริมทักษะทางวชิาการให้
แก่นักเรียนศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยติ

 - เพือ่ให้นักเรียนศูนยต์าดีกาได้พัฒนา
ทักษะและแสดงผลงานความรู้ความสามารถ

 - จดัให้มีการแสดง การประกวด
แข่งขันทักษะทางด้านวชิาการและ
กีฬาของนักเรียนศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจ ามัสยติ

           150,000            150,000            150,000  - นักเรียนศูนยต์าดีกาได้แสดงผลงาน
ทักษะความสามารถ
และเผยแพร่
 - นักเรียนมีความสนใจในการแสวงหา
ความรู้

อบจ.สตูล

3 จดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ
ประจ าอ าเภอ

 - เพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้กับเด็ก
พิเศษอยา่งทั่วถึงและครอบคลุม

 - จดัต้ังศูนยก์ารศึกษาเด็กพิเศษ 
สาขา ละงู

           300,000                    -                      -    - สามารถจดัการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ
ได้อยา่งทั่วถึงและครอบคลุม



อบจ.สตูล

4 เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จงัหวดัสตูล 
เข้ามหาวทิยาลัย

 - เพือ่ให้นักเรียนชั้นม.6 ในจงัหวดัสตูลได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
- เพือ่สร้างความพร้อมและเพิม่ศักยภาพทาง
วชิาการให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา
- ยกระดับคุณภาพชีวตีของเยาวชนใน
จงัหวดัสตูล

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

         1,000,000                    -                      -    - นักเรียนชั้น ม.6 มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น
 - คุณภาพการศึกษาจงัหวดัสตูลได้รับ
การพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง

รร.สตูลวทิยา/ 
อบจ.สตูล

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

4.1  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกประเภท  ทุกระดับ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 
 ( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู
ยุทธศาสตรท์ี่  4    การพัฒนาดา้นสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

5 ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธภิาพ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจงัหวดัสตูล

 - เพือ่กระตุ้นประสิทธภิาพศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กจงัหวดัสตูล

 -  ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธภิาพ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กจงัหวดัสตูล เช่น
ประกวดศูนยเ์ด็กเล็กจงัหวดัสตูล

           100,000                    -                      -    - ครูผู้ดูแลเด็กมีประสิทธภิาพมากขึ้น อบจ.สตูล

6 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในจงัหวดัสตูล

 - เพือ่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

 - จดัอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรของ 
อปท.,หน่วยงานอื่นๆและประชาชนใน
จงัหวดัสตูล

         1,500,000                    -                      -    - สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพ

อบจ.สตูล

7 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรมและคุณภาพชีวติ

 - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมให้มีบทบาทในสังคมมากขึ้น
และพัฒนาศักยภาพผู้น าองค์กรฯ

 - จดังานมหกรรมวชิาการเปิดโลก
ทัศน์เยาวชนมุสลิม
              ฯลฯ

           400,000                    -                      -    - องค์กรมุสลิมมีประสิทธภิาพและ
สามารถอยูร่่วมกันได้บนพืน้ฐานของความ
เข้าใจมากขึ้น

สนง.
คณะกรรมการ
อิสลามฯ/อบจ.

8 นิเทศการศึกษา  - เพือ่นิเทศการจดัการเรียนการสอน
 - เพือ่นิเทศติดตาม การจดักิจกรรมของ
สถานศึกษาในสังกัดและที่รับอุดหนุน
งบประมาณจาก อบจ.

 - จดัท าแผนการศึกษาของ อบจ.สตูล
 - นิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมของ
สถานศึกษาในสังกัดและที่รับอุดหนุน
งบประมาณจาก อบจ. จ านวน 4 
โรงเรียน
          ฯลฯ

             50,000 -                  -                   - สถานศึกษาในสังกัดและที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณจาก อบจ.สามรถด าเนินการ
กิจกรรมได้อยา่งมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น

อบจ.สตูล

9 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

 - เพือ่ส่งเสริมโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนให้มีความพร้อมในการเรียนการ
สอนตามข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งอบจ.
 กับกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 - สนับสนุนวสัดุครุภัณฑ์  และส่ือการ
เรียนการสอน
 - ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
 - พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 - สนับสนุนกิจกรรมทางวชิาการกีฬา
และอื่น ๆ 
 - พัฒนาบุคลากร
              ฯลฯ

                   -   100,000           -                   - โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมี
ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน
มากขึ้น
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของ
นักเรียนเพิม่สูงขึ้น

อบจ.สตูล

5,000,000        250,000          150,000          
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1 บริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
อบจ.สตูล

 - เพือ่ให้เยาวชน ประชาชนมีแหล่งศึกษา
ค้นควา้หาความรู้
 - เป็นศูนยร์วมข้อมูล  ข่าวสาร  วทิยาการ  
และเทคโนโลยไีวบ้ริการแก่เยาวชนและ
ประชาชน

 - จดัหาวสัดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ไว้
ประจ าศูนยฯ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ

           100,000              50,000              50,000  - เยาวชนและประชาชนมีแหล่งศึกษา
ค้นควา้หาความรู้

อบจ.สตูล

2 การจดัการศูนยเ์สาะหาและพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น 
(ศูนย ์GTX) จงัหวดัสตูล

 - เพือ่จดัแหล่งเรียนรู้ศูนยท์ดสอบและศูนย์
อบรมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ                   
- เพือ่เสาะหา  พัฒนา  และส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ           

  - การจดัการศูนยเ์สาะหาและพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น 
(ศูนย ์GTX) จงัหวดัสตูล
  - จดักิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ

           500,000            500,000            500,000  - เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถมากขึ้น

อบจ.สตูล

3 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน  - เพือ่ให้เยาวชนประชาชนได้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

 - เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับ
นักเรียน เยาวชนและประชาชนเพือ่
เข้าสู่ประชาคมอาเชียน
                   ฯลฯ

         3,000,000                    -                      -    - เยาวชนประชาชนของจงัหวดัสตูลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและ
วฒันธรรมอาเชี่ยน
 - เยาวชนประชาชนมีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน

รร.พิมานพิทยา
สรรค์/อบจ.สตูล

        3,600,000           550,000           550,000

1 พัฒนาศักยภาพครูศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจ ามัสยติ (ตาดีกา)

 - เพือ่พัฒนาศักยภาพครูศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจ ามัสยติ (ตาดีกา)

 - จดัอบรมครูศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยติ(ตาดีกา)

           200,000                    -                      -    - บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น

อบจ.สตูล

          200,000                   -                     -   

1 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
จงัหวดัสตูล

 - เพือ่ส่งเสริมกีฬาจงัหวดัสตูล ให้ประสบ
ความส าเร็จสู่อาชีพ
 - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งเรง

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
จงัหวดัสตูล
 - ส่งเสริมการออกก าลังกายของ
ประชาชนทุกวยั

         3,500,000          1,000,000                    -    - จงัหวดัสตูลมีนักกีฬาที่มีคุณภาพ 
ประสบความส าเร็จ และประชาชนได้
ออกก าลังกายมากขึ้น

สมาคมส่งเสริม
การกีฬาจงัหวดั
สตูล /อบจ.สตูล

4.2  ส่งเสรมิ  สนับสนุนเพ่ิมช่องทางการเรยีนรู้ให้แก่ประชาชน 

4.3  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

4.4  ส่งเสรมิ  สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
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2 การจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  - เพือ่สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกถึง
ความสามารถและได้รับความรู้ ความ
สนุกสนาน

 - จดั/ร่วมกิจกรรมงานวนัเด็ก
 - สนับสนุนของขวญั/ของที่ระลึก

           800,000            800,000            800,000  - เด็กได้แสดงออกตามความสามารถ 
และเหมาะสมกับวยั

อบจ.สตูล

3 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
จงัหวดัสตูล

 - เพือ่ให้สนามกีฬากลางเป็นสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานสากลรองรับการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคและประเทศได้

 - ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง สนาม
กีฬา  เช่น ปรับปรุงถนน ฯลฯ  ตาม
แปลนที่ก าหนด      

           844,000          1,000,000        50,000,000  - สนามกีฬาสามารถรองรับการแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้

อบจ.สตูล

4 จดัการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน  - เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาในจงัหวดัสตูล มี
ทักษะและโอกาสในการแข่งขันกีฬา
 - เพือ่หาตัวแทนนักกีฬา ไปแข่งขันในระดับ
ภาค/ประเทศ

 - จดัแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
 ระดับจงัหวดั 

           500,000            500,000            500,000  - นักเรียน นักศึกษา ในจงัหวดัสตูลได้
พัฒนาทักษะ ทางด้านกีฬา และสนใจการ
เล่นกีฬามากขึ้น

อบจ.สตูล

5 ร่วมจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 29 คัดเลือกภาค 4

 - เพือ่จดัการแข่งขันกีฬาเยวชนแห่งชาติ
 - เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาในจงัหวดัสตูล มี
ทักษะและโอกาสในการแข่งขันกีฬา
 - เพือ่หาตัวแทนนักกีฬา ไปแข่งขันในระดับ
ภาค/ประเทศ

 - ร่วมจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 29 คัดเลือกภาค 4

         1,000,000          1,000,000          1,000,000  - นักเรียน นักศึกษา ในจงัหวดัสตูลได้
พัฒนาทักษะ ทางด้านกีฬา และสนใจการ
เล่นกีฬามากขึ้น

 อบจ.สตูล

6 จดัการแข่งขันกีฬาสตูลลีก  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย
 - เพือ่สร้างความสัมพันธร์ะหวา่งหน่วยงาน
ต่างๆในพืน้ที่จงัหวดัสตูล

 - จดัการแข่งขันกีฬาสตูลลีก          2,500,000          2,500,000          2,500,000  - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์
- การกีฬาของจงัหวดัมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล

7 จดัส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล
เข้าร่วมการแข่งขัน

 - เพือ่ส่งบุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้และระดับ
ท้องถิ่นต่างๆ
 - เพือ่สร้างความสัมพันธแ์ก่บุคลากร
ของอบจ.สตูลกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น อบจ.คัพ
ภาคใต้        
                       ฯลฯ

         1,500,000          1,500,000          1,500,000  - เกิดความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
บุคลากรอบจ. สตูลกับหน่วยงานท้องถิ่น
อื่น

อบจ.สตูล
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8 ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจงัหวดัไป
แข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ

 - เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักกีฬาตัวแทน
ของจงัหวดัได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ

 - ส่งนักกีฬาตัวแทนจงัหวดัสตูลเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับภาค / ประเทศ

           500,000            500,000            500,000  - นักกีฬาตัวแทนของจงัหวดัได้ทักษะ
ทางด้านกีฬาเข้าใจกฎกติกาการเล่นกีฬา
ได้อยา่งถูกต้อง

อบจ.สตูล

9 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
สนามกีฬา

 - เพือ่ให้มีอุปกรณ์กีฬาไวป้ระจ าสนาม
 - เพือ่ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

 - จดัหาอุปกรณ์กีฬาพืน้ฐานไวป้ระจ า
สนามอยา่งเพียงพอ

             80,000              80,000              80,000  - ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย อบจ.สตูล

10 จดัส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา
และวชิาการนักเรียนศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจ ามัสยติ(ตาดีกา) 5 
จงัหวดัชายแดนใต้

 - เพือ่ให้นักเรียนโรงเรียนตาดีกาโอกาสใน
การแข่งขันกีฬาและวชิาการ

 - จดัส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรม
กีฬาและวชิาการนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยติ(ตาดีกา)
 5 จงัหวดัชายแดนใต้

           200,000                    -                      -    - นักเรียนได้แสดงผลงานทักษะ 
ความสามารถและเผยแพร่ผลงาน
- นักเรียนมีความสนใจในการแสวงหา
ความรู้

11 ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน  - เพือ่เป็นที่พักผ่อนและนันทนาการของ
ประชาชน

 - ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชนใน
พืน้ที่จงัหวดัสตูล

           500,000                    -                      -    - เป็นที่พักผ่อนของประชาชน อบจ.สตูล

      11,924,000         8,880,000       56,880,000

1 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  - เพือ่พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ กฎกติกา
 - ระเบียบการแข่งขันที่ทันสมัย และเป็น
ปัจจบุันสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - จดัอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
 - จดัอบรมผู้ตัดสินกีฬา
                     ฯลฯ

           200,000            200,000            200,000  - บุคลากรด้านการกีฬาของจงัหวดั
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการกีฬาและ
ถ่ายทอดได้ถูกต้อง เหมาะสม

อบจ.สตูล

          200,000           200,000           200,000

1 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุและ
กลุ่มเส่ียง

 - เพือ่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน
- เพือ่ให้มีการเฝ้าระวงัและดูแลสุขภาพ
และให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ
ทางการแพทยไ์ด้สะดวก

 - ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอาย ุ
 กลุ่มเส่ียง  จ านวน 5,000 คน
 - คัดกรองผู้ป่วยโรคต่างๆ

         3,000,000          3,000,000          3,000,000  - ประชาชนได้รับริการทางการแพทย ์
- มีการเฝ้าระวงั ดูแลสุขภาพอยา่งต่อเนื่อง

อบจ.สตูล

4.5  พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

4.6  ส่งเสรมิ  สนับสนุนด้านสาธารณสุข  การป้องกัน  และควบคุมโรค
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2 ฟืน้ฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจงัหวดั

 - เพือ่ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการและ
กิจกรรมบริการฟืน้ฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทยแ์ก่คนพิการ ผู้สูงอายแุละผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟูหลังการเจบ็ป่วย
ฉับพลัน ในระบบบริการสาธารณสุข ใน
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนพิการให้
เพิม่มากขึ้น

 - สนับสนุนงบบริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพด้านการแพทยใ์ห้กับ
กองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นด้าน
สุขภาพระดับจงัหวดั

         1,700,100            929,000            929,000  -เกิดการพัฒนาระบบบริการและ
กิจกรรมบริการฟืน้ฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทยแ์ก่คนพิการ ผู้สูงอายแุละ
ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟูหลังการ
เจบ็ป่วยฉับพลัน ในระบบบริการ
สาธารณสุข ในชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของคนพิการให้เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

3 จดัการตนเองเพือ่สังคมสุขภาวะ  - เพือ่ให้ประชาชนสามารถจดัการตนเองใน
พืน้ที่ได้ด้วยตนเอง

 - ประชาชนในจงัหวดัสตูล            100,000            100,000            100,000  - ประชาชนสามารถจดัการตนเองใน
พืน้ที่ได้ด้วยตนเอง

อบจ.สตูล

4 คัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก  - เพือ่เพิม่คุณภาพชีวติให้แก่ผู้สูงอาย ุ/ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป
 - ผู้สูงอาย ุ/ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ให้ได้รับ
การคัดกรอง และน าส่งเข้ารับการผ่าตัด

ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการทางสายตา, 
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

           100,000                    -                      -    - ผู้ป่วยที่สายตาพิการจากต้อกระจก
ได้รับการคัดกรองและผ่าตัดที่รวดเร็ว
 - ลดการสูญเสียดวงตาจากโรคต้อกระจก

อบจ.สตูล

5 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย
โรงพยาบาลละงู

 - เพือ่ให้มีอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วยโรคไตวาย
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

 - อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการ
รักษาผู้ป่วยโรคไตวาย
            ฯลฯ

         2,000,000                    -                      -    - รพ.มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
รักษาอยา่งเพียงพอและมีประสิทธภิาพ
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

สาธารณสุข
จงัหวดัสตูล/ 

อบจ.สตูล

6 พัฒนาคุณภาพการบริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการ
โรงพยาบาลท่าแพ

 - เพือ่ให้มีอุกรณ์และเคร่ืองมือทาง
กายภาพบ าบัดที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและ
ทันสมัย
 - ช่วยเหลือประชาชนผู้พิการในการ
กายภาพบ าบัด

  -  เคร่ืองรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าและ
รักษาด้วยคล่ืนอัลตร้าซาวด์
จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองดึงกระดูกสันหลัง เตียงแบบ
ปรับระดับระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1ชุด

           500,000                    -                      -    - รพ.มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
รักษาอยา่งเพียงพอและมีประสิทธภิาพ
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

สาธารณสุข
จงัหวดัสตูล/ 

อบจ.สตูล

ยทุธศาสตร์ที่  4  ด้านสังคม 100



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

7 ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข
การป้องกัน  และควบคุมโรค

 - เพือ่ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข  
การป้องกัน  และควบคุมโรค

 - ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 การป้องกัน  และควบคุมโรค  ใน
จงัหวดัสตูล

                   -              300,000            300,000  -  ประชาชนในจงัหวดัสตูลได้รับการ
ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข  การ
ป้องกัน  และควบคุมโรค

ฝ่ายพัฒนาสังคม

8 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพือ่การ
พึง่ตนเอง (แพทยท์างเลือก)

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

 - ประชาชนในจงัหวดัสตูล
 จ านวน 200 คน

                   -              200,000                    -    - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสามารถ
ดูแลตนเองได้

อบจ.สตูล

        7,400,100         4,529,000         4,329,000

1 จดังานวนัอสม.  -  เพือ่สร้างขวญั ก าลังใจ แก่ อสม.  
ในจงัหวดัสตูล ในการด าเนินการ สุขภาพ
ภาคประชาชน
 -  เพือ่รวมพลังจดักิจกรรมรณรงค์ด้าน
สุขภาพและประกาศเกียรติคุณแก่  อสม.  ที่
ปฎิบัติงานดีเด่น
-  พัฒนาบทบาทอสม.ในพืน้ที่

 - ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข  
จากทุกอ าเภอในจงัหวดัสตูล  
จ านวน 2,000 คน

           200,000            200,000            200,000   -  อสม.ในจงัหวดัสตูลมีขวญัและ
ก าลังใจในการพัฒนางานสาธารณสุข
  -  สร้างความรักความสามัคคีและความ
สมานฉันท์
 

อบจ.สตูล

2 ค่ายสายใยรักแห่งครอบครัวเด็กพิการ
จงัหวดัสตูล

 - เพือ่ให้เด็กพิการและครอบครัวได้พัฒนา
ทักษะการด ารงชีวติ  โดยการใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากกิจกรรมนอกสถานที่
- เพือ่ให้ครอบครัวเด็กพิการ ได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์
ระหวา่งกัน 
- เพือ่เสริมสร้างความสัมพันธใ์นครอบครัว
เด็กพิการ ครู พีเ่ล้ียง อาสาสมัคร และ
ผู้เกี่ยวข้องในการท ากิจกรรมเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นสายใยรักโดยผ่านกิจกรรม

  - เด็กพิการและครอบครัว 
อาสาสมัคร ครูพีเ่ล้ียง จ านวน 100 คน

           100,000                    -                      -    -  เด็กพิการและครอบครัวเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวติ
- ครอบครัวเด็กพิการ ครู พีเ่ล้ียง 
อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มี
ความสัมพันธท์ี่ดีต่อันเป็นสายใยรัก
- มีเครือข่ายในการดูและเด็กพิการ
ด าเนินกิจกรรมที่มีประสิทธภิาพเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม

          300,000           200,000           200,000

4.7  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม  และการสังคมสงเคราะห์
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1  การจดัระเบียบสังคมและชุมชน  - เพือ่ให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จกั
วธิกีารป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม
และภัยยาเสพติด
 - เพือ่ให้สถานประกอบการมีมาตรฐานและ
ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน

 - อบรมให้ความรู้เยาวชน ประชาชน 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน
 - จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
 - จดัอบรมผู้ประกอบการและ
ตรวจสอบสถานประกอบการภายใน
จงัหวดัสตูล
ฯลฯ

                   -                      -              250,000  - ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวธีกีาร
ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม และ
ภัยจากยาเสพติด
 - การก่ออาชญากรรมและยาเสพติดลดลง

ต ารวจภูธร
จงัหวดัสตูล
อบจ.สตูล

                  -                     -             250,000

1 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
 และความปลอดภัย  ของชุมชน

 - เพือ่ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 และความปลอดภัย ของชุมชน
 - เพือ่สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

 - ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  และความปลอดภัย  ของ
ชุมชน

          300,000                   -                     -    - ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร
ต่างๆมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน
 - ประชาชนมีความต่ืนตัวในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ป้องกัน
อาชญากรรมของชุมชน

ต ารวจภูธร
จงัหวดัสตูล
อบจ.สตูล

          300,000                   -                     -   

1 จดังานวนัต่อต้านยาเสพติดโลก  - เพือ่ปลุกจติส านึกให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยยาเสพติด

 - จดัรณรงค์ เสวนา จดันิทรรศการ 
แข่งขันกีฬา

           100,000            100,000            100,000  - ประชาชนต่ืนตัวและให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบจ.สตูล

2 ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด  - เพือ่พัฒนาเครือข่ายชุมชน ให้สามารถ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อยา่งยัง่ยนื

 - จดัฝึกอบรมเครือข่ายชุมชน 
จ านวน 1 รุ่น
 - จดักิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

           200,000            200,000            200,000  - ปัญหายาเสพติดลดลงอยา่งยัง่ยนื อบจ.สตูล

4.10  ส่งเสรมิการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.8  การจัดระเบียบสังคมและชุมชน

4.9  การรกัษาความสงบ  เรยีบรอ้ย  และความปลอดภัย  ของชุมชน

ยทุธศาสตร์ที่  4  ด้านสังคม 102



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

3  มัสยดิเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพ
ติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน

 - เพือ่ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการ
ปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
- เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ เนื่องใน
วโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
- เพือ่หยดุยัง้การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนมุสลิม

 -ชุมชนมุสลิมในจงัหวดัสตูลทุกแห่ง            100,000                    -                      -    -ท าให้ชุมชนมุสลิมมีความเข้มแข็ง 
ห่างไกลยาเสพติด และยบัยัง้การแพร่
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

อบจ.สตูล

4  ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน  - เพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติด
- เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของกองทุนแม่ของ
จงัหวดัสตูลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 -จดัประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน            100,000                    -                      -    -กองทุนแม่ของแผ่นดินมีประสิทธภิาพ
ในการท างานด้านการป้องกันยาเสพติด

อบจ.สตูล

5 ศูนยป์ระสานงานเพือ่เอาชนะ
ยาเสพติด อบจ.สตูล

 - เพือ่เป็นศูนยด์ าเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

 - ประสานการด าเนินงานการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาคี
ตามบทบาทของอปท.

                   -                50,000                    -    - การแก้ไขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น
 - ปัญหายาเสพติดในจงัหวดัสตูลลดลง

อบจ.สตูล

          500,000           350,000           300,000

1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 - เพือ่ให้อพปร.มีการแสดงออกด้านต่างๆ 
และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่ง
กัน

 -ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  เช่น จดังานวนั 
อปพร.,เครือข่ายทางทะเล เป็นต้น

150,000           1,000,000                            -    - อพปร.ในจงัหวดัสตูล ได้ร่วมกัน
แสดงออก และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งกัน

อบจ.สตูล

2 ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยทางทะเล  -เพือ่ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว
ประชาชน

 -จดัซ้ือเคร่ืองมือต่างๆ เช่น ชุด
ประดาน้ า เรือ และอุปกรณ์อื่นๆ เพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

80,000             -                                     -    - ผู้ประสบภัยทางทะเลได้รับความ
ช่วยเหลือ

อบจ.สตูล

4.11  การป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

3 เสวนาใช้ปัญญาเพือ่รับมือกับ
ภัยภิบัติจงัหวดัสตูล

 - เพือ่สร้างความต่ืนตัว และใช้ความรู้ สากล
 และความรู้ท้องถิ่นในการรับมือกับภัยบัติใน
จงัหวดัสตูล
 - เพือ่สร้างฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติให้ชุมชน
ในจงัหวดัสตูลให้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
และสามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับชุมชน
 - เพือ่สร้างเครือข่ายการแจง้ภัยพิบัติจาก
พืน้ที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 - เสวนาใช้ปัญญาเพือ่รับมือกับภัยพิบัติ
- จดัเก็บข้อมูลศักยภาพของชุมชนใน
จงัหวดัสตูลเพือ่การพัฒนา

-                  200,000                              -    - ประชาชนมีความต่ืนตัวในการรับมือ
กับภัยพิบัติในจงัหวดัสตูล
- มีฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติให้ชุมชนใน
จงัหวดัสตูล สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
และปรับใช้ได้ในระดับชุมชน
- มีเครือข่ายการแจง้เตือนภัยพิบัติ

อบจ.สตูล

          230,000         1,200,000                   -   

1 จดังานวนัสตรีสากล  -  เพือ่ส่งเสริมให้สตรีในระดับจงัหวดัได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน
 -  เพือ่สร้างความสมานสามัคคีประชาชนใน
จงัหวดั

 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกวา่ 
3,000 คน

           300,000            300,000            300,000  -  สตรีในระดับจงัหวดัได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน  สร้างความสมานสามัคคีของ
ประชาชนในจงัหวดั

อบจ.สตูล

2 อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
ป้องกันและยติุความรุนแรง

 - เพือ่สร้างเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวงั
ความรุนแรงในชุมชน

 - แกนน าทุกอ าเภอ 200 คน                    -              200,000                    -    - มีการท างานแบบ
สหวชิาชีพในระดับอ าเภอ     
 - มีการเฝ้าระวงัปัญหาความรุนแรงใน
ชุมชนและส่งต่ออยา่งเป็นระบบ

อบจ.สตูล

3 การป้องกันปัญหาการค้าผู้หญิง
และเด็ก

 - เพือ่รณรงค์ให้ความรู้และตระหนักถึง
อันตรายของการค้าผู้หญิงและเด็ก
- เพือ่ให้ผู้หญิงและเด็กได้รับความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
- เพือ่สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวงัในการ
ป้องกันปัญหาในการค้าผู้หญิงและเด็ก

 - จดัอบรมให้ความรู้
- จดัท าหนังสือคู่มือ

                   -              300,000                    -    - ผู้หญิงและเด็กได้รับความรู้และ
ตระหนักถึงภัยอันตรายของการถูกค้า
ผู้หญิงและเด็ก
- ผู้หญิงและเด็กในจงัหวดัสตูลได้รู่เท่า
ทันภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
- มีเครือข่ายเฝ้าระวงั

อบจ.สตูล
 *สป

ฝ่ายพัฒนาสังคม

          300,000           800,000           300,000

29,954,100      16,959,000      63,159,000      

4.12  ส่งเสรมิความเข้มแข็งสถาบันครอบครวั/ชุมชน/สังคม
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลัก
ศาสนา

 - เพือ่ส่งเสริมให้องค์กรศาสนามีบทบาทใน
สังคมมากขึ้น
 - เพือ่ให้ประชาชนเพิม่ความรู้คุณธรรม
จริยธรรม

 - จดัฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับศาสนิกชนในพืน้ที่จงัหวดัสตูลและ
ต่างจงัหวดั

           500,000            500,000            500,000  - องค์กรศาสนาและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น

อบจ.สตูล

2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิม อบจ.สตูล

 - เพือ่เป็นศูนยอ์บรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน 
 - เพือ่เป็นสถานที่ที่ให้เยาวชนได้ท ากิจกรรม
และแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

 - จดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
มุสลิม อบจ.สตูล

500,000           500,000           500,000            - สามารถเป็นศูนยป์ระสานและให้
ความช่วยเหลือแก่เยาวชน 
 - เป็นสถานที่ที่ให้เยาวชนได้ท า
กิจกรรมและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

อบจ.สตูล

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

1 อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชาสามเณร 
 และบวชศีลจาริณี

 - เพือ่ให้เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
 - เพือ่ปลูกฝังศีลธรรมและปฎิบัติตามหลักค า
สอนของศาสนาได้แก่เด็กและเยาวชนและ
ประชาชน

 - เด็ก เยาวชน  ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธในจงัหวดัสตูล  

300,000           300,000           300,000            - เด็ก เยาวชนมีจติส านึกที่ดี
มีศิลลธรรม

พุทธสมาคม
/อบจ.สตูล

2 อบรมให้ความรู้ครูสอนด้านศาสนา
 กีรอฮาตี

 - เพือ่ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรม หลักการ
ปฏิบิตของศาสนาที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ

 - ครูผู้สอนด้านศาสนาในพืน้ที่จงัหวดั
สตูล

200,000           200,000           -                   - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมหลักการปฏิบัติทางศาสนา
ที่ถูกต้อง 
 - รู้จกัวธิกีารถ่ายทอดเทคนิควธิกีาร
จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกต้อง

อบจ.สตูล

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

5.1  ส่งเสรมิการอนุรกัษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5.2  ส่งเสรมิ  ท านุบ ารงุศาสนา

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาดา้นศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 
 ( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 อบรมพระนวกะภูมิคู่ธรรม 
(พระบวชใหม)่

 - เพือ่ให้พระบวชใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระธรรมวนิัยที่ส าคัญ ในเบือ้งต้น
อยา่งถูกต้อง

 - พระนวกะบวชใหม่ และสามเณร
จ านวน   300 รูป

-                  170,000           170,000            - พระบวชใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสนาทายาทที่ดี  ปฏิบัติหน้าที่
กิจวตัรต่าง ๆ 
อยา่งถูกต้องในพระธรรมวนิัย

สนง.พระพุทธฯ
/อบจ.สตูล

4 เพิม่ศักยภาพในการบริหารจดัการสงฆ์  - เพือ่เพิม่ศักยภาพในการบริหารจดัการสงฆ์  - สัมมนาพระสงฆ์เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ในการบริหารจดัการสงฆ์

-                  300,000           300,000            - พระสงฆ์มีศักยภาพในการบริหาร
จดัการสงฆ์

อบจ.สตูล

          500,000           970,000           770,000

1 ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางพุทธ
ศาสนา

 - เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้
เข้าถึงเยาวชนมากขึ้น
 - กระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของวนั
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

 - ฝึกอบรม เยาวชน ประชาชน และ
เจา้หน้าที่ของรัฐ 
 - ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางพุทธ
ศาสนา  เช่น  วนัวสิาขบูชา  วนั
มาฆบูชา ฯลฯ

200,000           200,000           200,000            - เยาวชนมีความตระหนัก 
ที่จะสืบทอดและด ารงไวซ่ึ้งศาสนา
พุทธสืบไป
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

สนง.พระพุทธฯ/
พุทธสมาคม/

อบจ.สตูล

2 จดังานวนัซาลามัตฮารีรายา  - เพือ่สนับสนุนให้ประชาชนได้ความรู้และ
ตระหนักถึงวฒันธรรมประเพณี

 - จดังานวนัซาลามัตฮารีรายา            500,000            360,000            360,000  - ประชาชนได้ความรู้และตระหนักถึง
วฒันธรรมประเพณีอนุรักษ์ไปสู่
เยาวชนรุ่นหลัง

อบจ.สตูล

3 ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม
จงัหวดัสตูล

 - เพือ่สนับสนุนให้ประชาชนได้ความรู้และ
ตระหนักถึงวฒันธรรมประเพณี

 - จดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรม  เช่น งานกินเจ  
วนัคริตส์มาส งานชักพระ  วนัสงกรานต์ 
                            ฯลฯ

           850,000            600,000            600,000  - ประชาชนได้ความรู้และตระหนักถึง
วฒันธรรมประเพณีอนุรักษ์ไปสู่
เยาวชนรุ่นหลัง

อบจ.สตูล

4 แข่งขันวา่วประเพณีจงัหวดัสตูล  และ
แสดงวา่วนานาชาติ

 - เพือ่ส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม  และ
ภูมิปัญยาชาวบ้านในการเล่น และประดิษฐ์วา่ว

 - จดักิจกรรมแข่งขันวา่วประเพณี
จงัหวดัสตูลและแสดงวา่วนานาชาติ

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

อบจ.สตูล

5 งานวนัร าลึกเกียรติประวติัท่าน
ศาสดามูฮัมมัด

 - เพือ่ให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมได้รู้และ
ระลึกถึงประวติัศาสดามูฮัมมัด

 - จดังานวนัร าลึกเกียรติประวติัท่าน
ศาสดามูฮัมมัด

300,000           300,000           300,000            - ประชาชนชาวไทยมุสลิมรู้ถึงประวติั
และหลักค าสอนของศาสดามูฮัมมัด

อบจ.สตูล

5.3  ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  งานประเพณแีละพิธกีรรมทางศาสนาทีม่ีลักษณะเด่นของท้องถ่ิน
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - เพือ่ให้ประชาชนเยาวชนมุสลิมได้ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา

 - ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน          1,800,000            500,000                    -    - ประชาชนเยาวชนมุสลิมได้ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา

อบจ.สตูล

7 ลานวฒันธรรมเพือ่เยาวชนและ
ครอบครัว

 - เพือ่ส่งเสริมด ารงรักษารากเง้าทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจงัหวดัสตูล

 - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 5,000 คน                    -              350,000            350,000  - ประชาชนได้เห็นความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะวฒันธรรมและการแสดงพืน้บ้าน

อบจ.สตูล

5,650,000        4,310,000        3,810,000        

1 ศาลหลักเมืองจงัหวดัสตูล  - เพือ่สร้างเอกลักษณ์ประจ า
เมืองสตูลให้ประชาชนได้สักการะบูชา

 - จา้งออกแบบศาลหลักเมือง                    -              500,000            500,000  - มีศาลหลักเมืองประจ าจงัหวดัสตูล
ให้ประชาชนได้สักการะบูชา

อบจ.สตูล

2 หอนาฬิกาประจ าเมือง  - เพือ่สร้างเอกลักษณ์ประจ า
เมืองสตูล

 - จา้งออกแบบ/ก่อสร้างหอนาฬิกา                    -                      -              500,000  - เป็นสัญลักษณ์เมืองสตูล
 - เป็นสถานที่บอกเวลาประจ าเมือง

อบจ.สตูล

                   -              500,000          1,000,000

1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวตัถุ

 - เพือ่อนุรักษ์ และบ ารุงรักษาโบราณสถาน 
โบราณวตัถุให้คงอยูคู่่จงัหวดัสตูล

 - ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวตัถุ

                   -              200,000 -                   - โบราณสถานและโบราณวตัถุได้รับ
การอนุรักษ์ และบ ารุงรักษา

อบจ.สตูล

                   -              200,000                    -   

7,150,000      6,980,000      6,580,000      

5.5  ส่งเสรมิสนับสนุนการอนุรกัษ์และบ ารงุรกัษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ

5.4  ส่งเสรมิให้มีการสรา้งงานศิลปะของท้องถ่ินให้มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัว

ยทุธศาสตร์ที่  5  ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 107



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล  - เพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จงัหวดัสตูล

 - จดักิจกรรมเก็บขยะบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวจงัหวดัสตูล

         1,000,000          1,000,000          1,000,000  - ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสวยงามพร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

2 ปลูกจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - เพือ่ปลุกจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
จงัหวดัสตูล

 - จดัอบรมปลูกจติส านึกเครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

           200,000                    -                      -    - ประชาชนมีจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัสตูล

อบจ.สตูล

3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ทสม.
จงัหวดัสตูล

 - เพือ่เพิม่พลังมวลชนให้มีบทบาทและ
จติส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น 
- เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

 - ขยายเครือข่ายให้ครบทุกหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอและจงัหวดั

                   -              200,000            200,000  - เครือข่ายในการักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
สมาชิกเพิม่มากขึ้น
- ทสม.สามารถน าความรู้ใหม่ๆมา
ประยกุต์ใช้ในพืน้ที่ของตน

อบจ.สตูล /
ทสจ.สตูล/

เทศบาล/อบต.
ในเขตพืน้ที่/
ทสม.จ.สตูล

4 ปรับปรุงและพัฒนาศูนยเ์รียนรู้ระบบ
นิเวศน์จงัหวดัสตูลสู่สากล 
อ.ละงู จ.สตูล

 - เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของ
พืน้ที่จงัหวดัสตูล 
  - เพือ่พัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

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

                   -                      -              600,000  - มีแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน 
ประชาชน เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของ
พืน้ที่จงัหวดัสตูล 
 - ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

อบจ.สตูล /
ทสจ.สตูล/

เทศบาล/อบต.ใน
เขตพืน้ที่/

ทสม.จ.สตูล

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  
( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู

6.1  สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อม

ที่

ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 108



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ที่

5 ศูนยศึ์กษาธรรมฃาติระบบนิเวศน์ป่า
ชายเลน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

 - เพือ่อนุรักษ์พืน้ที่ป่าชายเลนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 - เพือ่รักษาสมดุลยในระบบนิเวศน์

 -  ก่อสร้างศูนยศึ์กษาธรรมฃาติระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน โรงเรียนบ้านหาด
ทรายยาว

                   -                      -            1,000,000  - มีพืน้ที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์และมี
ความสมดลในระนิเวศน์
 - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

รร.บ้านหาด
ทรายยาว/สนง.
ป่าชายเลนที3่5

/อบจ.สตูล

        1,200,000         1,200,000         2,800,000

1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิรักษ์พืน้ที่สีเขียว  - เพือ่สร้างจติส านึกในการรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว
- เพือ่สร้างองค์ความรู้ในความส าคัญของการ
ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

 - จดักิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ปลูกป่าชายเลน
 - จดักิจกรรมรณรงค์รักษาป่า
- จดักิจกรรมฝึกอบรมเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจ สร้างจติส านึกโครงการอัน

             50,000              50,000              50,000  - พืน้ที่ป่าของจงัหวดัสตูลเพิม่ขึ้น
 - ประชาชนมีจติส านึกในการรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(การปลูกหญ้าแฝก)

อบจ.สตูล

2 จดัสร้างแหล่งอาศัยสัตวน์้ าทางทะเล 
(ปะการังเทียม)

 - เพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศน์สัตวน์้ า  สามารถ
สร้างรายได้ให้ชาวประมงเพิม่ขึ้น

 - ก่อสร้างและจดัวางปะการังเทียมใน
พืน้ที่จงัหวดัสตูล

                   -            5,000,000                    -    - ระบบนิเวศน์ได้รับการฟืน้ฟู และ
ชาวประมงมีรายได้เพิม่ขึ้น

อบจ.สตูล

3 เสริมสร้างฟืน้ฟูทรัพยากรสัตวน์้ า  - เพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลและ
ชายฝ่ังให้เกิดความสมบูรณ์ สมดุลอยา่งยัง่ยนื
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจศึกษาระบบนิเวศน์ของพืน้ที่
จงัหวดัสตูล
 - เพือ่ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
น าพลังงานทดแทนมาใช้มากขึ้น

 - ก าหนดเขตฟืน้ฟูอยา่งน้อย 2 แห่ง 
 - จดัต้ังศูนยเ์รียนรู้อยา่งน้อย 1 แห่ง
- เสริมสร้างกระบวนการสร้างพลังงาน
ทดแทน
- ปล่อยพันธุ์สัตวท์ะเลหายากอยา่งน้อย 
2 คร้ัง

                   -                      -            1,200,000  - ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังได้อยา่งยัง่ยนืโดย
ระบบนิเวศน์ยงัมีความสมดุล
- เยาวชน ประชาชนที่สนใจมีแหล่ง
ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของพืน้ที่
จงัหวดัสตูล
 - ประชาชนผลิตและน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้มากขึ้น

อบจ.สตูล /
ทสจ.สตูล/

เทศบาล/อบต.ใน
เขตพืน้ที่/

ทสม.จ.สตูล

4 พัฒนาแหล่งน้ าจงัหวดัสตูลเพือ่การ
อุปโภคบริโภคอยา่งยัง่ยนื

 - เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ได้อยา่งเต็มที่และเพียงพอ      
- เพือ่รักษาระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ า และเพิม่
ปริมาณสัตวน์้ า

 - ส ารวจและขุดลอกสระหรือแหล่งน้ า
อยา่งน้อย 2 แห่ง                            
    - ก่อสร้างฝายน้ าล้นอยา่งน้อย 5 แห่ง

                   -                      -              900,000  - ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่ง
น้ าได้อยา่งเต็มที่และเพียงพอ 
- ระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ าสมบูรณ์มีความ
สมดุลและปริมาณสัตวน์้ าเพิม่มากขึ้น

อบจ.สตูล /
ทสจ.สตูล/

เทศบาล/อบต.ใน
เขตพืน้ที่/

ทสม.จ.สตูล

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

6.2  ส่งเสรมิการฟ้ืนฟู  และบ าบัดทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 109



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ที่

1 ก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้าน
ระยะโตดใหญ่ ต าบลเกาะสาหร่าย 
อ าเภอเมือง

 - เพือ่เป็นเขื่อนป้องกันคล่ืนจากน้ าทะเลใน
ฤดูมรสุม ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล
- ป้องกันอันตรายให้กับชีวติ และทรัพยสิ์น
ของประชาชน

 -ก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่ยาวรวม 250 
เมตร สูง 3.00 เมตร ฐานกวา้ง 3.00 
เมตร ส่วนบนกวา้ง 1.00 เมตร จ านวน 1
 จดุ

         4,141,600   -   -  - ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังพืน้ที่หมู่ที่
 5 ต าบลเกาะสาหร่าย
- ประชาชนได้รับการป้องกันอันตรายที่
เกิดแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน
 จ านวน ประมาณ 400 ครัวเรือน

อบต.เกาะ
สาหร่าย
อบจ.สตูล

2 ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง  - เพือ่ป้องกันการพังทะลายของดินบริเวณ
ริมคลอง และสามารถระบายน้ าในล าคลองได้
เร็วขึ้น
 - เพือ่กั้นน้ าทะเลกัดเซาะตล่ิงและป้องกัน
น้ าท่วมพืน้ที่การเกษตร

 - ก่อสร้างตามแปลนที่ก าหนด                    -          10,000,000        10,000,000  - ป้องกันการกัดเซาะแนวตล่ิงและ
การพังทะลายของดินได้อยา่งถาวร

อบจ.สตูล

3 ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  - เพือ่เป็นแนวก าบังคล่ืน ลม ท าลายชายฝ่ัง
และเรือประมง

 - ตามแบบแปลนที่ก าหนด                    -          10,000,000        10,000,000  - สามารถลดความแรงของคล่ืนที่ซัด
เข้าชายฝ่ัง
- ทรัพยสิ์นของชาวประมงไม่ได้รับความ
เสียหาย

อบจ.สตูล

4 เฝ้าระวงัและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - เพือ่เฝ้าระวงัและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรม

 - จดักิจกรรมเฝ้าระวงัและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรม  

                   -                50,000                    -    - ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมใน
จงัหวดัสตูล
มีความสมบูรณ์

อบจ.สตูล

        4,141,600       20,050,000       20,000,000

6.3  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 110



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ที่

-                                   -                     -   

1  จดัการขยะโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื  - เพือ่เผยแพร่แนวนโยบายการจดัการขยะ
โดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื
 - เพือ่สร้างจติส านึกให้ประชาชน
คัดแยกขยะในครัวเรือน
- เพือ่ลดปริมาณขยะในชุมชนสร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือน

 - อปท.ในจงัหวดัสตูลเข้าร่วมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 25
- จดัการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ

           200,000            200,000            200,000  - อปท.ทราบและเห็นความส าคัญการ
จดัการขยะโดยชุมชนอยา่งยัง่ยนื
 - อปท.สามารถน ากระบวนการ
แนวคิดและวธิกีารจดัการขยะไปใช้กับ
ชุมชนในพืน้ที่ได้

อบจ.สตูล /
ทสจ.สตูล/

เทศบาล/อบต.
ในเขตพืน้ที่/
เครือข่าย 

ทสม.จ.สตูล

2 คลองสวยน้ าใส  - เพือ่ติดตามคุณภาพน้ าในแม่น้ า
ล าคลองของจงัหวดัสตูล

 - กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์เพือ่ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง
เช่น คลองละงู คลองดุสน คลองท่าแพ 
เป็นต้น

           100,000            100,000            100,000  - แหล่งน้ า แม่น้ าล าคลอง ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าและพัฒนา
ปรับปรุง

อบจ.สตูล

3 ก่อสร้างศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฎิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู 
(ระยะที1่)

 - เพือ่เป็นศูนยก์ารจดัการขยะมูลฝอยรวม 
ของอปท.ใกล้เคียง
- เพือ่ก่อสร้างศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลแบบครบวงจรที่ถูกสุขลักษณะ 
สามารถรองรับขยะและส่ิงปฏิกูลเพียงพอใน
อนาคต
 -เพือ่รักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
- เพือ่ป้องกันการเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมือง

 - ตามแบบแปลนที่ก าหนด
 - สมทบเงินเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
และถูกสุขลักษณะ

         1,980,000          1,980,000   -  - มีศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร สามารถรองรับจ านวนขยะที่
เพิม่ขึ้นจากการท่องเที่ยวทั้งในปัจจบุัน
และอนาคต
 -มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร
- ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี สร้าง
ภาพพจน์ที่ดีกับท้องถิ่น และมีระบบ
การพัฒนาป้องกันที่ดี 
- ลดปัญหาการเกิดแหล่งพาหนะของ
เชื้อโรค และลดปัญหามลภาวะการ
จดัการขยะมูลฝอย

เทศบาลต าบล
ก าแพง/อบจ.สตูล

6.5  ส่งเสรมิการบรหิารจัดการขยะ  สิ่งปฎิกูล  และการบ าบัดน  าเสีย

6.4  ส่งเสรมิการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 111



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ที่

4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  - เพือ่บ าบัดคุณภาพน้ าจากแหล่งชุมชน
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ

 - ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย
- ตามแบบแปลนที่ก าหนด

                   -   2,000,000          -  - คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าคุณภาพ
ธรรมชาติมีคุณภาพดีไม่ส่งผลต่อระบบ
นิเวศน์

อบจ.สตูล

2,280,000        4,280,000        300,000          

7,671,600        30,580,000      25,250,000      

ยทุธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 112



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

1 สุดยอดผู้น ำสู่ควำมสมำนฉันท์  - เพื่อสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี
ควำมสำมำรถและควำมมุ่งมั่นเพื่อเป็น
ผู้น ำที่เข้มแข็งและสนับสนุนพันธกิจ
ขององค์กร 
- เพื่อสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในจงัหวดั

 - ผู้น ำทุกกลุ่มในจงัหวดัสตูล          1,500,000          1,500,000          1,500,000  - สร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี
ควำมสำมำรถและควำมมุ่งมั่นเพื่อเป็น
ผู้น ำที่เข้มแข็งและสนับสนุนพันธกิจของ
องค์กร
- ท ำให้เกิดควำมสมำนฉันท์
ในจงัหวดั

อบจ.สตูล

2 กิจกรรมเด็กและเยำวชนจงัหวดัสตูล  - เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมรู้ ได้ศึกษำ
วธิกีำรต่ำง ๆ ในระบบประชำธปิไตย และได้
สะท้อนปัญหำต่ำง ๆ ทำงสังคม

 - จดักิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์
 - จดักิจกรรมอบรม ศึกษำดูงำน
 - กิจกรรมค่ำยเยำวชนส ำนึกรักท้องถิ่น 
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์
                     ฯลฯ

            500,000             500,000             500,000  - เยำวชนสำมำรถเป็นผู้น ำและ
เป็นแบบอย่ำงแก่เยำวชน
ในชุมชนได้
 - เยำวชนสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

อบจ.สตูล

3 อบจ. พบประชำชน  - เพื่อได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชำชน
รับทรำบสภำพปัญหำ และส่งเสริมอำชีพ
รำยได้ ตลอดจนสร้ำงจติส ำนึกในกำรมีส่วน
ร่วมให้กับประชำชน
   - เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม  และผลงำน
ของ อบจ. สตูล ให้ประชำชนรับทรำบ

 - ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ประชำชน          1,600,000          1,600,000          1,600,000  - อบจ.ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชำชน
รับทรำบปัญหำ และส่งเสริมอำชีพรำยได้
 ตลอดจนสร้ำงจติส ำนึกในกำรมีส่วน
ร่วมให้กับประชำชนและมีโอกำสแสดง
ควำมคิดเห็นท ำ ท ำให้เกิดควำมโปร่งใส
ในกำรท ำงำน

อบจ.สตูล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7.1  การส่งเสริม  การมีส่วนร่วม  ของประชาชน  ในการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามป ี
 ( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  ด้านการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันท์และการบรหิารจัดการองค์กรที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนกำรเมืองและบริหำรจดักำรองค์กรที่ดี 113



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 ศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (Clinic Center)

 - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำร
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นในจงัหวดั
 - เพื่อแก้ไขปัญหำของประชำชน

 - จดักิจกรรมเวทีสำธำรณะ 
อย่ำงน้อย อ ำเภอละ 1 คร้ัง
 - จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่เยำวชน  
ประชำชน กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ 
 - ด ำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำตำมมติ
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 
ฯลฯ

            100,000             100,000             100,000  - อปท. หน่วยงำนส่วนกลำง/ภูมิภำค 
ประสำนกำรพัฒนำร่วมกัน
 - ประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำและ
กำรพัฒนำตำมล ำดับควำมส ำคัญ
 - ประชำชนมีส่วนร่วมและสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำท้องถิ่น
มำกขึ้น

อบจ.สตูล

5 จดัสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจระหวำ่งบทบำทส่ือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - เพื่อประสำนควำมร่วมมือและสร้ำงควำม
เข้ำใจระหวำ่งบทบำทส่ือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจงัหวดั

 - ส่ือมวลชนทุกแขนงรวมหอกระจำยข่ำว 
และผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จงัหวดัสตูล จ ำนวน 200 คน

150,000                    -                      -    -ส่ือทุกแขนงและผู้บริหำรอปท.มีควำม
เข้ำใจในบทบำทระหวำ่งกัน
- สร้ำงควำมสัมพันธแ์ละควำมเข้ำใจอัน
ดีระหวำ่งส่ือกับผู้บริหำรอปท.

อบจ.สตูล

6 อบรมสัมมนำเครือข่ำยอำสำสมัคร
ประชำสัมพันธห์มู่บ้ำน

 - เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัคร
ประชำสัมพันธห์มู่บ้ำน
- เพื่อให้มีเครือข่ำยประชำสัมพันธห์มู่บ้ำนใน
ชุมชนส ำหรับประชำสัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรสู่ประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงทั่วถึง

 - จดัอบรมอำสำสมัครเครือข่ำย
ประชำสัมพันธห์มู่บ้ำนในชุมชน จ ำนวน 100
 คน

50,000                    -                      -    - มีเครือข่ำยอำสมัครประชำสัมพันธ์
หมู่บ้ำนในชุมชนในกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรสู่ประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว

อบจ.สตูล

7  สำนสัมพันธผู้์นท้องที่กับผู้น ำท้องถิ่น  -  เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธร์ะหวำ่งผู้น ำท้องท 
    กับผู้ย ำท้องถิ่นในกำรท ำงำนร่วมกัน

 - จดักิจกรรมสำนสัมพันธผู้์น ำท้องที่ร่วมกับ
ผู้น ำท้องถิ่น

100,000                    -                      -    -เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งผู้น ำท้องที่กับ
ผู้น ำท้องถิ่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น

อบจ.สตูล

8 กำรมีส่วนร่วมตำมระบอบ
ประชำธปิไตย

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนรู้และเข้ำใจกำรมี
ส่วนร่วมตำมระบอบประชำธปิไตย
 - เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

 - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำมระบอบ
ประชำธปิไตยในทุกอ ำเภอ

                   -                      -               500,000  - ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำน  และพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.สตูล

        4,000,000         3,700,000         4,200,000
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2556
(บาท)

2557
(บาท)
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(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 เลือกต้ังสมำชิกสภำ/นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัสตูล

 - เพื่อให้มีสมำชิกสภำ /นำยก อบจ. ตำม
ระเบียบและกฎหมำย
- เพื่อส่งเสริมระบอบประชำธปิไตย   
- เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

 - เลือกต้ังสมำชิกสภำ/นำยกอบจ.สตูล         13,000,000             500,000                    -    - มีสมำชิกสภำ/นำยกอบจ.ตำม
ระเบียบและกฎหมำย
- ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมระบอบ
ประชำธปิไตย

อบจ.สตูล

2 ส่งเสริมประชำธปิไตยภำคพลเมือง  - เพื่อพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง
 - เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมระบอบ
ประชำธปิไตย   

 - ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำกำรเมืองภำค
พลเมือง

            100,000                    -                      -    - ประชำชนมีควำมต่ืนตัวในกำร
ปกครองแบบประชำธปิไตย

อบจ.สตูล

3 ปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ  - เพื่อให้ปกป้องสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
- เพื่อให้ประชำชนมีควำมรัก 
ควำมสำมัคคี มีเคร่ืองยึดเหนี่ยวจติใจ

 - จดักิจกรรมปกป้องสถำบันชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย์  เช่น 
ท ำป้ำย จดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
เป็นต้น

            200,000             200,000             200,000  - ประชำชน มีควำมรัก และ
หวงแหน สถำบันหลักของชำติ
 - ประชำชน มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มี
สถำบันหลักเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวทำง
จติใจ

อบจ.สตูล

      13,300,000           700,000           200,000

1 เผยแพร่ ประชำสัมพันธภ์ำรกิจหน้ำที่ 
และผลงำนขององค์กร

 - เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธภ์ำรกิจ หน้ำที่ 
และผลงำนขององค์กรให้ส่วนรำชกำร
ประชำชนได้รับทรำบ

 - จดัท ำวำรสำร อบจ. สตูล
 - เผยแพร่ ประชำสัมพันธโ์ดยใช้ส่ือต่ำง ๆ 
เช่น วทิยุ โทรทัศน์ ป้ำย วซีีดี แผ่นพับ เป็น
ต้น

         2,000,000          2,000,000          2,000,000  - ส่วนรำชกำร ประชำชนได้ทรำบ
ภำรกิจ หน้ำที่ และผลงำนขององค์กรได้
อย่ำงถูกต้อง

อบจ.สตูล

2 จดัท ำแผนพัฒนำ อปท.  - เพื่อให้ อบจ. มีแผนเป็นเคร่ืองมือในกำร
บริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ

 - จดัท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดั  ตำมระเบียบก ำหนด

            100,000             100,000             100,000  - อบจ. สตูล มีแผนเป็นเคร่ืองมือใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น

อบจ.สตูล

3 ติดตำมและประเมินผล  - เพื่อให้ อบจ.มีเคร่ืองมือในกำรติดตำม 
และประเมินผลแผนต่ำง ๆ

 - กิจกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่ำง ๆ รวบรวมเป็นรูปเล่ม 
 - จดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำร
ติดตำมและประเมินผล

            200,000             200,000             200,000  - อบจ. สตูล มีผลกำรด ำเนินงำน
เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรจดัท ำ
แผนฯ และโครงกำรในอนำคต

อบจ.สตูล

7.3  การเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารราชการ  และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

7.2  การส่งเสริมประชาธปิไตย  ความเสมอภาค  และสิทธเิสรีภาพของประชาชน
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(บาท)
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 ศึกษำวจิยัเพื่อกำรพัฒนำ  - เพื่อศึกษำวจิยัต่อกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 
 - เพื่อให้มีข้อมูลเป็นกรอบแนวทำงกำร
พัฒนำจงัหวดัในอนำคต

 - จำ้งศึกษำวจิยัเพื่อกำรพัมนำในแต่ละด้ำน 
 เช่น  กำรท่องเที่ยว  กำรขนส่ง  กำรเกษตร
  กำรอุตสำหกรรม  เป็นต้น

         2,500,000             500,000                    -    - รำยงำนกำรศึกษำวจิยัต่อกำรพัฒนำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 
 - มีข้อมูลเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ
จงัหวดัในอนำคต

อบจ.สตูล

5 พัฒนำประสิทธภิำพกำรบริหำรจดักำร
องค์กร

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติและ
กำรบริหำรงำนขององค์กร
 - เพื่อน ำควำมรู้ใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำร
พัฒนำข้ำรำชกำร  พนักงำนจำ้ง ของ อบจ.

 - ประเมินกำรปฏิบัติงำน 4 ด้ำน  (BSC) 
- อบรมเพิ่มประสิทธภิำพบุคลำกร            
           ฯลฯ

            100,000                    -                      -    - บุคลำกรขององค์กรมีประสิทธภิำพใน
กำรปฏิบัติและกำรบริหำรงำนมำกขึ้น

อบจ.สตูล

6 ส ำรวจออกแบบโครงกำรที่ 
อบจ. ด ำเนินกำร

 - เพื่อจำ้งออกแบบโครงกำรที่ อบจ ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเองได้
 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรด ำเนิน
โครงกำรที่ อบจ. ด ำเนินกำร

 - จำ้งส ำรวจออกแบบ                    -               500,000             500,000  - กำรด ำเนินโครงกำรมีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น

อบจ.สตูล

7 จดัท ำข้อมูลท้องถิ่น  - เพื่อรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นส ำหรับกำรพัฒนำ  - ส ำรวจข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆในทุกพื้นที่ของ
จงัหวดัสตูล

                   -                50,000                    -    - อบจ. มีข้อมูลสถิติประกอบกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

อบจ.สตูล

        4,900,000         3,350,000         2,800,000

1 อบรมพัฒนำประสิทธภิำพและ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ของ
ข้ำรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ และ
พนักงำนจำ้ง สังกัดอบจ.สตูล

 - เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธภิำพในกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 
และพนักงำนจำ้ง

 - จดัอบรม เชิงปฏิบัติกำร
-  ประชุม สัมมนำ
-  เสวนำ

            200,000             200,000             200,000  - บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน

อบจ.สตูล

2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำต่อในระดับ
 ป.ตรี ป.โท ป.เอก ของบุคลำกร 
อบจ.สตูล

 - เพื่อพัฒนำควำมรู้และพัฒนำศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีประสิทธภิำพ
มำกยิ่งขึ้น

 - ผู้บริหำร สมำชิก ข้ำรำชกำร ลูกจำ้ง  
และพนักงำนจำ้ง ของ อบจ. สตูล
ได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ตำมจ ำนวนที่
ได้รับคัดเลือก

            525,000             525,000             525,000  - บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำ
องค์กรเพื่อน ำไปสู่ควำมเจริญของท้องถิ่น

อบจ.สตูล

7.4  การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร อบจ.  - เพิ่มประสิทธภิำพในกำรบริหำรจดักำร
ร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธภิำพ

 - อบรม สัมมนำ และทัศนศึกษำดูงำนของ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร 
ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้ง แขกผู้มีเกียรติ 
ผู้สังเกตกำรณ์

         1,500,000          1,500,000          1,500,000  - เพิ่มประสิทธภิำพในกำรบริหำร
จดักำรร่วมกันในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธภิำพ

อบจ.สตูล

4 อบรมวนิัยให้แก่บุคลำกร  อปท.  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติและ
กำรบริหำรงำนขององค์กร
 - เพื่อน ำควำมรู้ใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำร
พัฒนำข้ำรำชกำร  พนักงำนจำ้ง ของ อบจ.

 - จดัอบรมวนิัยให้กับบุคลำกร อปท.ใน
จงัหวดัสตูล

            130,000                    -               130,000  - บุคลำกรขององค์กรมีประสิทธภิำพใน
กำรปฏิบัติและกำรบริหำรงำนมำกขึ้น

อบจ.สตูล

5 ฝึกอบรมเกี่ยวกับงำนคลังขององค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัสตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนของ
เจำ้หน้ำที่ในกำรจดัท ำฏีกำเบิกจำ่ยเงิน
 - เพื่อให้มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนตำม
หนังสือส่ังกำรและระเบียบใหม่ ได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพและสำมำรถแลกเปล่ียนเรียนรู้
เรียนประสบกำรณ์ระหวำ่งกันแล้วน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

 - เจำ้หน้ำที่ของ อบจ.สตูล ที่ปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรวำงฎีกำเบิกจำ่ยเงิน

             53,000                    -                      -    - ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อกฎหมำยและหนังสือส่ังกำร
ที่เกี่ยวข้องกับงำนคลังได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

อบจ.สตูล

6 อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
จดัท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำ อปท.
จงัหวดัสตูล

 - เพื่อเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนให้แก่
เจำ้หน้ำที่ อบจ. และ อปท.อื่น ๆ

 - จดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพงำนกำร
จดัท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำของ อปท.

            500,000                    -     -  - บุคลำกรขององค์กรมีประสิทธภิำพใน
กำรปฏิบัติและกำรบริหำรงำนมำกขึ้น

อบจ.สตูล

7 ฝึกอบรมด้ำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งแก่
ประชำคมท้องถิ่น

 - เพื่อให้ประชำคมท้องถิ่นได้มีควำมรู้
เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือส่ังกำรเกี่ยวกับกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง
 - สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำและ
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น   ฯลฯ

 - ฝึกอบรมด้ำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งแก่
ประชำคมท้องถิ่น

                   -                50,000                    -    - ระบบงำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเป็นไป
ด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อยและมี
ประสิทธภิำพ

อบจ.สตูล

        2,908,000         2,275,000         2,355,000

ยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนกำรเมืองและบริหำรจดักำรองค์กรที่ดี 117



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 เพิ่มประสิทธภิำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ประจ ำส ำนักงำน และเคร่ืองมือ
ส ำหรับซ่อมเคร่ืองจกัรกลอบจ.สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรบริหำรงำน
ขององค์กร
 - เพื่อน ำเทคโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
บริหำรองค์กร

 - จดัหำครุภัณฑ์ที่ใช้ประจ ำส ำนักงำน เช่น  
โต๊ะท ำงำน / เก้ำอี้ กล้องถ่ำยรูป
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทีว ีวทิยุส่ือสำร
  ฯลฯ

            500,000             500,000             500,000  - องค์กรมีประสิทธภิำพในกำร
ด ำเนินงำนมำกขึ้น

อบจ.สตูล

2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอำคำร
และทรัพย์สินของ อบจ.สตูล 
ที่ช ำรุดเสียหำยซ่ึงอยู่ในควำม
รับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อให้อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่

 - เช่น อำคำรส ำนักงำน ห้องประชุม
บ้ำนพัก แหล่งท่องเที่ยว เสำไฟฟ้ำ ประปำ  
เคร่ืองจกัรกล เป็นต้น   
( ตำมแบบแปลนที่ก ำหนด)

         1,000,000          1,000,000          1,000,000  - ประชำชนได้รับประโยชน์จำก
ทรัพย์สินของอบจ.

อบจ.สตูล

3 พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี  - เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
 - เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรให้แพร่หลำย
 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำน

 - พัฒนำโปรแกรมและระบบเครือข่ำย
 - จดัท ำโปรแกรม 
 - จดัระบบบริกำร One Stop Service
 -  พัฒนำ เวป็ไซด์ อบจ.
                  ฯลฯ

             40,000              40,000                    -    - อบจ. สตูล มีระบบสำรสนเทศที่
สำมำรถสนับสนุนด้ำนกำรบริหำร
จดักำรองค์กร
 - เพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
เจำ้หน้ำที่

อบจ.สตูล

4 พัฒนำศูนย์เคร่ืองจกัรกล 
อบจ. สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรบริหำรงำน
เคร่ืองจกัรกล
 - เพื่อเป็นศูนย์บ ำรุง เคร่ืองจกัรกล
ของ อบจ.

 - พัฒนำและก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค
ศูนย์เคร่ืองจกัรกล
เช่น ร้ัว ถนน ระบบประปำ ไฟฟ้ำ 
(ตำมแบบแปลนที่ก ำหนด)

         2,000,000                    -     -  - องค์กรมีประสิทธภิำพในกำร
ด ำเนินงำนมำกขึ้น               
- ส่งเสริมในด้ำนกำรบริหำรจดักำรของ
อบจ.

อบจ.สตูล

5 จดัหำยำนพำหนะในกำรปฏิบัติงำน
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัสตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร

 - จดัหำยำนพำหนะรถยนต์นั่งแบบดับเบิ้ล
แค็บ จ ำนวน 1 คัน  
         

            787,000   -                    -    - ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรเพิ่มมำกขึ้น

อบจ.สตูล

6 ก่อสร้ำงอำคำร ที่จอดรถส ำนักงำน 
อบจ. สตูล ชั่วครำว

 - เพื่อควำมสะดวกและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของผู้มำติดต่อรำชกำรและ
เจำ้หน้ำที่ขององค์กร

 - ก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ ตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด จ ำนวน 1 หลัง

            200,000                    -                      -    - ผู้มำติดต่อรำชกำรและเจำ้หน้ำที่มี
ควำมสะดวกมำกขึ้น

อบจ.สตูล

7.5  การปรับปรุง  พัฒนา  เครือ่งมือเครือ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน

ยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนกำรเมืองและบริหำรจดักำรองค์กรที่ดี 118



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

7 พิพิธภัณฑ์กำรท่องเที่ยวจงัหวดัสตูล  - เพื่อบริกำรนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเที่ยว
จงัหวดัสตูล  
- เพื่อแสดงภำพแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดั
สตูลแก่ผู้สนใจที่เข้ำมำเยี่ยมชม และเป็น
ข้อมูลในกำรท่องเที่ยวต่อไป

 - ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรท่อเงที่ยว 
ตำมแบบแปลนที่ก ำหนด

         2,000,000                    -                      -    - นักท่องเที่ยว หรือผู้สนใจได้รับทรำบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จงัหวดัสตูล 
- สร้ำงแรงจงูใจให้เกิดควำมประทับใจ
และสนใจที่เดินทำงไปเที่ยวตำมสถำนที่
ที่แนะน ำ

อบจ.สตูล

8 ก่อสร้ำงโรงเก็บพัสดุอบจ.สตูล  - เพื่อจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  - อำคำรขนำดกวำ้ง 8 ม. ยำว 20 ม. 
(ตำมแบบแปลนที่ก ำหนด)

                   -            1,200,000                    -    - ส่งเสริมในด้ำนกำรบริหำรจดักำรของ
อบจ.

อบจ.สตูล

        6,527,000         2,740,000         1,500,000

      31,635,000       12,765,000       11,055,000

ยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนกำรเมืองและบริหำรจดักำรองค์กรที่ดี 119



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

1  อาหารกลางวนั  - เพือ่ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง
วนัที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ

 - จดัอาหารกลางวนัให้แก่เด็กนักเรียน 
วนัละ 1 มื้อ

         1,456,000          1,456,000          1,456,000  - นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวนัอยา่งเพียงพอและมี
ภาวะโภชนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

รร.นิคมฯ

2 อาหารเสริม(นม)  -เพือ่พัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและน้้าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

 - จดัอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน 
คนละ 1 ถุง ทุกวนั

           573,300            590,000            600,000  - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์และมีพัฒนาการทางร่างกาย
สมควรแก่วยั

รร.นิคมฯ

3 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ (SBM)

 - เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและปฎิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพือ่ให้
นักเรียนน้าความรู้ไปใช้กับชีวติประจ้าวนั

 - จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุก
คน

             50,000              65,000              70,000  - นักเรียนได้เรียนรู้และปฎิบัติจริง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน้าความรู้ไปใช้กับ
ชีวติประจ้าวนัได้

รร.นิคมฯ

4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (SBM)  - เพือ่ให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

 - โรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกลุ่ม
สาระเรียนรู้

             30,000              25,000              17,000  - นักเรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจ
ท้องถิ่น  และน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับมาใช้ประโยชน์

รร.นิคมฯ

5  ส่งเสริมอาชีพระหวา่งเรียน (SBM)  -   เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพและหารายได้ระหวา่งเรียน

 -  ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
ให้นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3

           140,000              80,000              50,000  นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
 และสามารถน้าไปประกอบอาชีพได้

รร.นิคมฯ

6  จดัซ้ือครุภัณฑ์วงโยธวาทิต  - เพือ่ให้นักเรียนได้มีวงโยธวาทิตประจ้า
โรงเรียนท้ากิจกรรมร่วมกันได้แสดงออก 
และมีความสามัคคี

 - จดัซ้ือคุรุภัณฑ์วงโยธวาทิต 
จ้านวน 1 วง

           600,000            600,000            600,000  - มีวงโยธวาทิตส้าหรับโรงเรียน 1 วง รร.นิคมฯ

7 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด  - เพือ่ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและใน
ท้องถิ่น

 -จดักิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด              24,270              24,500              25,000  - ไม่มีนักเรียนเสพส่ิงเสพติดทุก
ประเภท

รร.นิคมฯ

8.1  พัฒนานักเรยีนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่อย่างมีความสุข สู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตรท์ี่  8 การพัฒนาดา้นการจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนในสังกัดเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถ่ิน     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 
 ( พ.ศ. 2556 - 2558)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู

ยทุธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 120



2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

8 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - เพือ่ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 - ปรับปรุงหลักสูตรอยา่งน้อยปีละ 1 
คร้ังและมีหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

             20,000              25,000              30,000  -โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น

รร.นิคมฯ

        2,893,570         2,865,500         2,848,000

1 ส่งเสริมจดัการเรียนการสอนโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

 -  เพือ่ให้โรงเรียนมีบุคลากร วสัดุสนับสนุน
การเรียนการสอนอยา่งเพียงพอสู่ความเป็น
เลิศ
 - เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน

  ส่งเสริมจดัการเรียนการสอนโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เช่น
   - กิจกรรมแข่งขันคนเก่ง
   - กิจกรรมปฏิบัติธรรมของชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล
    - กิจกรรมกีฬาสัมพันธช์ุมชน
                   ฯลฯ

         1,500,000          1,800,000          1,800,000   - โรงเรียนสามารถบริหารจดัการการ
เรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

รร.นิคมฯ
อบจ.สตูล

2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

 - เพือ่พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

 -  จดัอบรมทัศน์ศึกษาดูงานในหรือ
ต่างจงัหวดั ปีละ 1 คร้ัง
 - พัฒนาข้าราชการครู

300,000           250,000           250,000            - ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพมากขึ้น

รร.นิคมฯ

        1,800,000         2,050,000         2,050,000

1  การพัฒนาห้องสมุด  -เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนและครูแสวงหา
ความรู้  รักการอ่านคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์
และรู้จกัแก้ปัญหาอยา่งมีระบบ
 - เพือ่ให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

 - จดัซ้ือหนังสือห้องสมุด 
 - นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุด  
100 %

             75,000              70,000              80,000  -ห้องสมุดมีหนังสือครบตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และนักเรียนครูได้เข้าศึกษา
ค้นควา้หาความรู้ตามความต้องการ
และความสนใจ

รร.นิคมฯ

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  -เพือ่ให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แก่ครู  
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

 -  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน              30,000              35,000              40,000  -โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการ
เรียนการสอน

รร.นิคมฯ

8.2  พัฒนาระบบบรหิาร  และส่งเสรมิ  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

8.3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  และสรา้งแหล่งเรยีนรู้ 
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2556
(บาท)

2557
(บาท)

2558
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

3 ติดต้ังอินเน็ตโรงเรียน  -เพือ่ให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แก่ครู  
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

 -  ติดต้ังอินเน็ตโรงเรียน              16,800              16,800              16,800  -โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการ
เรียนการสอน

รร.นิคมฯ

4 พัฒนาอาคาร  สถานที่  และ
สภาพแวดล้อม

 - เพือ่ให้โรงเรียนมีอาคาร  สถานที่  ที่
เพียงพอ
- เพือ่ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี เป็นโรงเรียนน่าอยู ่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนและเรียนรู้

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 
 - ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงทรัพยสิ์น
ของโรงเรียน ฯลฯ

         5,000,000          7,000,000          9,000,000  - โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอ  
- มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่

รร.นิคมฯ

        5,121,800         7,121,800         9,136,800

1 พัฒนาประสิทธภิาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน (SBM)

 - เพือ่เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่

 - คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนนิคมฯผัง 6 ทุกคน

             80,000              92,000            105,000  - คณะกรรมการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

รร.นิคมฯ

            80,000             92,000           105,000

        9,895,370       12,129,300       14,139,800

8.4  ส่งเสรมิความสัมพันธ ์ และความรว่มมือกับผู้ปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา
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