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

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

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

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

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

        บทน ำ ส่วนที่ 1 



 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) อบจ.สตูล   หน้า 2 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินงานและประโยชน์ของ

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
2. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
3. เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไป

ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถ

น ามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้น
ไปทิศทางใด 

5. เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกัน 

6. เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
7. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการต าเนินงานตามแผน 

พัฒนาสามปี อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนในปีต่อๆ ไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่น 

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

 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
 กองแผนและงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานการท าแผนพัฒนาเข้าพบกับคณะผู้บริหาร 

เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจ ที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2556–
2558 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็น
การก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน เมื่อได้รับ
อนุมัติให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

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

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

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

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

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

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

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

   ส่วนที่   1    บทน า 

   ส่วนที่   2    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ส่วนที่   3    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 



 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) อบจ.สตูล   หน้า 4 
 

   ส่วนที่   4    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

   ส่วนที่   5    บัญชีโครงการพัฒนา 

   ส่วนที่   6    การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด น าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 

 ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือ

เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้ 

เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วจะ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ 

เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
 ส่วนที่  1   บทน า 

    ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

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

 ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  
      ประกอบด้วย 

3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ส่วนที่  4   สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
      ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยน าเสนอ  ดังนี้ 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี โดยเรียงล าดับก่อนหลัง  
4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  
  4.4  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
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 ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 
      ประกอบด้วย 

5.1  วัตถุประสงค์การพัฒนาในแต่ละแนวทางการพัฒนา 
5.2  เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5.3  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

 6.3  ก าหนดห้วง เวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตาม  
 และประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากกาติดตาม
และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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 เดิมเมืองสตูล เป็นเพียงต าบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
สตูลได้ครอบครองดินแดนที่เป็นเกาะในทะเลอันดามันเกือบทั้งหมด รัชกาลที่ 3 จึงโปรดให้เป็นเมืองเมื่อปี 
พ.ศ. 2382  โดยให้อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดการ
ปกครองใหม่เป็นรูปมณฑลขึ้น  เมื่อปี พ.ศ. 2440 และให้รวมสตูลเข้าไว้ในมณฑลไทรบุรี เมื่อไทยต้องยอมเสีย
ดินแดนแคว้นไทรบุรีให้แก่อังกฤษ ในปี พ.ศ.2452 ยังเหลือสตูลอยู่เพียงเมืองเดียว จึงต้องไปขึ้นกับมณฑล
ภูเก็ต และเมื่อเส้น ทางสายควนเนียง -สตูลไปมาสะดวก ทางราชการก็โอนสตูลไปขึ้นกับมณฑล
นครศรีธรรมราชตามเดิม และเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล ในปี พ .ศ. 2475 สตูลก็ได้ยกฐานะเป็น
จังหวัดหนึ่งในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนกระท่ังถึงปัจจุบัน  

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

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

     สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 

ประวตัิความเป็นมา 

สภาพทั่วไป 
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ขนาดพื้นที่   
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ  
973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็น
ส่วนของน้ าทะเล) เป็นล าดับที่ 63 ของประเทศ และล าดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่ง
ทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส าคัญๆ คือ ภูเขาสัน
กาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัด
จากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ าเค็มขึ้นถึง มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นจังหวัด
สตูล เป็นจังหวัดที่มีล าน้ าสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พ้ืนที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออก
ของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัด
สงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่
กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ส าคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ 
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง  
 
ลักษณะภูมิอากาศ  

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

ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2551 – 2555 

ปีพ.ศ. ปริมาณน้ าฝน 
(มม.) 

จ านวนวันที่ฝนตก 
(วัน) 

ปริมาณฝนที่ตกมาก 
ใน 24 ชม. (มม.) 

วันที่และเดือน 

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

ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
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อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2551 – 2555 

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

2555 32.77 35.8 24.09 21.8 
 

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี ปี 2551 – 2555 

ปี สูงสุดเฉลี่ยรายปี ความชื้นต่ าสุด  
(%) 

ความชื้นต่ าสุด
(เดือน) 

ลมสูงสุดทิศในรอบปี 
กม/ชม 

เดือน 

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

ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล 

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

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

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

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

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

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

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

ตารางแสดงรายช่ือป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสตูล 

ล าดับ ชื่อป่าสงวนฯ เนื้อที ่(ไร่) 
พื้นที่ส่งมอบ 

ส.ป.ก. 

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

หมู่บ้าน/ชุมชน 

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

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

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

ควนขี้หมา และ 
ป่าควนท่าหิน 

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

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

ป่าควนโรงพัก และ 
ป่าควนสังหยุด 

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

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

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

12. ป่าควนทัง และ 
ป่าเขาขาว 

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

13. ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง
และ ป่าเขาโต๊ะดู 

1,875.00 - 20 176 - - 

14. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่1 89,281.00 - - - - - 
15. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่2 25,950.00 - - - - - 
16. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่3 30,593.75 - - - - - 
17. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่4 55,687.00 - - - - - 
18. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่5 75,924.80 - - - - - 

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

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

-  พ้ืนที่บก  เนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร่   

-  พ้ืนที่น้ า  เนื้อท่ีประมาณ  936,712.50  ไร่   

อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจ านวน 3  แห่ง ได้แก่ 

                  * อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เนื้อท่ี  196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร่   

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

                  * อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อท่ี 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่ 

                    (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-สตูล)  ส าหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร่ 

3. วนอุทยาน 

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

  * วนอุทยานธาราสวรรค์  อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอควนกาหลง   

            4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

 จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  จ านวน  2 แห่ง  ได้แก ่

                  * เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  เนื้อที่ 1,288.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 805,000  
ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) ส าหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อท่ีประมาณ88,250.00  ไร่  

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

5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  จ านวน  1 แห่ง  เนื้อที ่ 20.43  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   
12,770 ไร่ ได้แก ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พ้ืนที่เป็นภูเขา เนื้อท่ี12,500.00  ไร่    
พ้ืนที่เป็นหนองน้ า  เนื้อที่  270.00  ไร่) 
 

ตารางแสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า /เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของจังหวัดสตูล 
 

ล าดับ ชื่อวนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่า เนื้อที่ (ไร่) 

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

 ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 ป่าชายเลน 

 พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล 

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

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2524 มีการก าหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูล
ออกเป็น 5 ป่า  คือ 

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

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

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

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

 ทรัพยากรน้ า 

 1. ล าน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่ 

   - คลองละงู  ความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของ 
จังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดตามแนวเส้นแบ่งเขตอ าเภอละงู และอ าเภอ          
ควนกาหลง ความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา   

    - คลองม าบัง  ต้นน้ ามีอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอ าเภอควนกาหลงและอ าเภอควนโดน   

    - คลองบาราเกต ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณเขาสามยอด              
ดอนสีเดน ไหลผ่านอ าเภอควนกาหลงเข้าสู่อ าเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง 

   - คลองล าโลนน้อย ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นน้ าอยู่บริเวณเขาเขียว เขาไคร
เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอ าเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตาแหลม เป็นคลองที่มีสายน้ าไหลตลอด
ทั้งป ี

   - คลองท่าจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร  ต้นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับ
ประเทศมาเลเซีย เขตอ าเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล 
บริเวณอ่าว ท่าจีน 

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

 3. ฝาย จ านวน 28 แห่ง 
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การแบ่งเขตการปกครอง 

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

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 

 

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

2. อ าเภอควนโดน 4 31 - 1 4 

3. อ าเภอควนกาหลง 3 32 - - 3 

4. อ าเภอทุ่งหว้า 5 35 - 1 5 

5. อ าเภอละงู 6 61 - 1 6 

6. อ าเภอท่าแพ 4 31 - - 4 

7. อ าเภอมะนัง 2 19 - - 2 

รวม 36 279 1 6 34 

                ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

 การบริหารราชการ 

   จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน  3  รูปแบบ  คือ 

1)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ซึ่งตั้งหน่วยงาน    
ในพ้ืนที่จังหวัด จ านวน  50  หน่วยงาน  

2)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ 

ออกเป็น    2   ระดับ   คือ 
   ระดับจังหวัดประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน  32  หน่วยงาน  

  ระดับอ าเภอประกอบด้วย 7 อ าเภอ 36 ต าบล  279 หมู่บ้าน 

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

 

การเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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  การเลือกตั้ง   

1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 คน เลือกตั้งเมื่อวันที่  
2  มีนาคม 2551  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 192,606  คน มาใช้สิทธิจ านวน 127,724 คน คิดเป็นร้อยละ 66.31 บัตรดี
จ านวน 116,403 ใบ คิดเป็นร้อยละ 91.14 บัตรเสียจ านวน 3,991 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.12  และบัตร            
ไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน 7,330 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.74 และผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา  
คือ นายสุริยา  ปันจอร์ 

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสตูลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 
คน  ผลการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 98,822 คน มาใช้
สิทธิจ านวน 78,347 คน คิดเป็นร้อยละ 79.28 บัตรดีจ านวน 69,365 ใบ คิดเป็นร้อยละ 88.54 บัตรเสีย
จ านวน 4,860ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.2 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจ านวน 4,122 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.26 
โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ได้แก่ นายธานินทร์ ใจสมุทร จากสังกัด
พรรคชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 105,819 คน มาใช้สิทธิ์จ านวน 86,918 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.14 บัตรดีจ านวน 74,020 ใบ คิดเป็นร้อยละ 85.11 บัตรเสียจ านวน 8,351 ใบ คิดเป็นร้อยละ  
9.61 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจ านวน 4,547 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.23 โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ได้แก่ นายฮอซาลี  ม่าเหร็ม  สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย  

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

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของ ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล 

ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

ประเภทความผิด 
ม.ค. – ธ.ค. 2554 ม.ค. – ธ.ค. 2555 

+เพิ่ม –ลด 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
(รวม) 

48 24 41 30 -7 

    1.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 36 17 34 23 -2 
    1.2 ปล้นทรัพย์ 6 3 2 2 -4 
    1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 4 3 5 5 1 
    1.4 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 
    1.5 วางเพลิง 2 1 0 0 -2 
2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม) 173 118 146 92 -27 
    2.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 36 17 34 23 -2 
    2.2 ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 2 1 4 3 2 
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ประเภทความผิด 
ม.ค. – ธ.ค. 2554 ม.ค. – ธ.ค. 2555 

+เพิ่ม –ลด 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

    2.3 ท าให้ตายโดยประมาท 1 1 3 2 2 
    2.4 พยายามฆ่า 66 43 46 23 -20 
    2.5 ท าร้ายร่างกาย 51 42 45 32 -6 
    2.6 ข่มขืนกระท าช าเรา 17 14 14 9 -3 
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม) 234 143 210 104 -24 
    3.1 ลักทรัพย์ 205 120 184 87 -21 
    3.2 วิ่งราวทรัพย์ 8 7 4 4 -4 
    3.3 รีดเอาทรัพย ์ 0 0 0 0 0 
    3.4 กรรโชกทรัพย์ 0 0 0 0 0 
    3.5 ชิงทรัพย์ (รวม)      
          - บาดเจ็บ 1 1 1 1 0 
          - ไม่บาดเจ็บ 3 2 4 4 1 
    3.6 ปล้นทรัพย์ 6 3 2 2 -4 
    3.7 รับของโจร 0 0 0 0 0 
    3.8 ท าให้เสียทรัพย์ 11 10 15 6 4 
4. คดีที่น่าสนใจ (รวม) 74 32 86 28 12 
    4.1 โจรกรรมจักรยานยนต์ 41 16 53 11 12 
    4.2 โจรกรรมรถยนต์ 1 0 3 2 2 
    4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 3 2 0 0 -3 
    4.4 โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร 1 1 1 1 0 
    4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร 0 0 0 0 0 
    4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 0 0 
    4.7 ข่มขืนและฆ่า 0 0 0 0 0 
    4.8 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 
    4.9 ฉ้อโกง 10 3 11 6 1 
    4.10 ยักยอก 18 10 18 8 0 
5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 1,839 2401 2,122 2,641 283 
    5.1 อาวุธปืน      
       - อาวุธปืนธรรมดา 301 345 303 345 2 
       - อาวุธปืนสงคราม 0 0 2 4 2 
    5.2 การพนัน      
       - การพนันทั่วไป 134 413 106 364 -28 
       - การพนันสลากกินรวบ 28 28 20 20 -8 
    5.3 ยาเสพติด  1,235 1,474 1,648 1,865 413 
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สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของต ารวจภูธรจังหวัดสตูล  

ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2556 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า 
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (รวม) 51 38 18 
    1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 41 29 14 
    1.2 ปล้นทรัพย์ 2 2 4 
    1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 7 7 0 
    1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 
    1.5 วางเพลิง 1 0 0 
2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม) 169 109 37 
    2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 41 29 14 
    2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 4 3 0 
    2.3 ท าให้ตายโดยประมาท 3 2 0 
    2.4 พยายามฆ่า 51 28 15 
    2.5 ท าร้ายร่างกาย 54 37 5 
    2.6 ข่มขืนกระท าช าเรา 16 10 3 
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์(รวม) 256 134 21 
    3.1 ลักทรัพย์ 226 114 17 
    3.2 วิ่งราวทรัพย์ 6 5 0 
    3.3 รีดเอาทรัพย์ 0 0 0 
    3.4 กรรโชกทรัพย์ 0 0 0 
    3.5 ชิงทรัพย์ (รวม)    
          - บาดเจ็บ 1 1 0 
          - ไม่บาดเจ็บ 6 6 0 
    3.6 ปล้นทรัพย์ 2 2 4 
    3.7 รับของโจร 0 0 0 
    3.8 ท าให้เสียทรัพย์ 15 6 0 
4. คดีที่น่าสนใจ (รวม) 105 35 11 
    4.1 โจรกรรมจักรยานยนต์ 65 17 3 
    4.2 โจรกรรมรถยนต์ 3 2 0 
    4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 0 0 0 
    4.4 โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร 1 1 0 

ประเภทความผิด 
ม.ค. – ธ.ค. 2554 ม.ค. – ธ.ค. 2555 

+เพิ่ม –ลด 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

    5.4 ปราบปรามการค้าประเวณี 141 141 42 42 -99 
    5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 0 0 1 1 1 
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สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของต ารวจภูธรจังหวัดสตูล (ต่อ) 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า 
    4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร 0 0 0 
    4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 
    4.7 ขม่ขืนและฆ่า 0 0 0 
    4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 
    4.9 ฉ้อโกง 14 7 2 
    4.10 ยักยอก 22 8 6 
    4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร 0 0 0 
    4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 
    4.7 ข่มขืนและฆ่า 0 0 0 
    4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 
    4.9 ฉ้อโกง 14 7 2 
    4.10 ยักยอก 22 8 6 

ประเภทความผิด จ านวนคดีที่เกิด ผู้ต้องหา (คน)  
5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 2,708 3,298  
    5.1 อาวุธปืน    
       - อาวุธปืนธรรมดา 363 414  
       - อาวุธปืนสงคราม 2 4  
    5.2 การพนัน    
       - การพนันทั่วไป 131 404  
       - การพนันสลากกินรวบ 27 27  
    5.3 ยาเสพติด 2,142 2,406  
    5.4 ปราบปรามการค้าประเวณี 42 42  
    5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 1 1  
 

ศูนย์ด ารงธรรม  

 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ “ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสตูล” 

 การด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ 2555 จังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์  และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/แก้ไขปัญหา รวมจ านวน 120 เรื่อง จ าแนกเป็น
ประเภทเรื่องร้องเรียน 7  ประเภท  ดังนี้ 
  1.  ขอความช่วยเหลือ 
  2.  ขอความเป็นธรรม 
  3.  พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  4.  แจ้งเบาะแส 
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  5.  ขอความอนุเคราะห์ 
  6. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  7. อ่ืนๆ 

 สรุปเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ.  2555  ดังนี้ 
1.  เรื่องร้องเรียนทั้งหมด   จ านวน    74  เรื่อง   
2.  เรื่องท่ีแล้วเสร็จ (ยุติเรื่อง)  จ านวน    47  เรื่อง 
3.  เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน    27  เรื่อง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2553 – 2554 

ช่องทางการร้องเรียน 
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

จ านวน
เรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุติเรื่อง 
จ านวน
เรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุติเรื่อง 

1. กระทรวงมหาดไทย 7 1 6 6 4 2 
2. เว็บ (PORTAL)   48 8 40 12 2 10 
3. ด้วยตัวเอง 27 9 18 14 4 10 
4. ไปรษณีย ์ 25 10 15 25 9 16 
5. ทางโทรศัพท ์ 0 - - - - - 
6. ส่วนราชการต่างๆ 14 9 5 17 8 9 

รวม 121 37 84 74 27 47 

 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ  2554 

ช่องทางการร้องเรียน 
จ านวนเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2554 
(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

ทั้งหมด อยู่ระหว่างด าเนินการ ยุติเรื่อง 
1. ขอความช่วยเหลือ 11 3 8 
2. ขอความเป็นธรรม 16 6 10 
3. พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 1 1 - 
4. แจ้งเบาะแส 1 - 1 
5. ขอความอนุเคราะห์ 10 5 5 
6. ตรวจสอบความเป็นจริง 35 12 23 
7. เรื่องอ่ืน ๆ  - - - 

รวม 74 27 47 
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รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 รายได้ประชากร ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก
คือ การท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน การท านา และการท าสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของงส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2554 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อ
คน/ปี เท่ากับ  114,657 บาท เป็นล าดับที่ 9 ของภาคใต้ และล าดับที่ 27 ของประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปี
ที่ผ่านมาประมาณ 12,295 บาท  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล (GPP) ในปี 2554 มีมูลค่าเท่ากับ 33,951 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาประมาณ 4,014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ13.4 โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดของภาค
เกษตร สูงกว่านอกภาคเกษตรเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.7 และ 49.7 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณามูลค่าตาม
รายสาขาการผลิต ที่ส าคัญของจังหวัด พบว่าในสาขาการเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีสัดส่วนสูงที่สุด  
รองลงมาคือสาขาการประมง คิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 14.6 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองสาขาการผลิตนี้อยู่ในภาค
เกษตร ส าหรับภาคนอกเกษตร สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดสูงที่สุดใกล้เคียงกัน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.3 และ 12.0 ตามล าดับ    

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2552 - 2554 
หน่วย: ล้านบาท 

สาขาการผลิต 
ณ ราคาประจ าปี โครงสร้าง 

2552  
(%) 

ณ ราคาคงท่ี อัตราเพิ่ม 
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 การล่าสัตว์  
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 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 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 การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน 

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 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2552 – 2554 (ต่อ) 

สาขาการผลิต 
ณ ราคาประจ าปี โครงสร้าง 

2554 
(%) 

ณ ราคาคงท่ี อัตราเพิ่ม 
2554 
(%) 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

การขนส่ง สถานที่เก็บสนิค้า และ
การคมนาคม 

710 742 757 2.6 615 622 584 -6.1 

ตัวกลางทางการเงิน 457 454 500 1.7 208 206 220 6.8 
การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 
บริการด้านอสงัหาริมทรัพย ์

620 641 623 2.1 436 455 451 -0.9 

การบริหารราชการแผน่ดินและ 
การป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคบั 

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

การบริหารราชการแผน่ดินและ 
การป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคบั 

1,085  1,192  1,292  3.8 784  850  911  7.2 

การศึกษา 1,689  1,760  1,787  5.3 1,148  1,180  1,150  -2.6 
การบริการด้านสุขภาพและงาน
ด้านสงัคมสงเคราะห ์

391  357  379  1.1 279  251  265  5.8 

การให้บริการชุมชน สงัคม และ
การบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 

172  163  180  0.5 139  128  135  6.0 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 12  18  12  0.0 9  15  9  -38.9 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 24,800  29,936  33,951  100.0 20,838  21,642  22,336  3.2 
มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย 
ต่อคน (บาท) 

85,999  102,362  114,657  - - - - - 

ประชากร (1,000 คน) 288  292  296  - - - - - 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ เมษายน 2556 

หมายเหตุ :   1.  0.0 หมายถึง มีสัดส่วนน้อยมาก      
                2.  โครงสร้าง 2554 (%) และอัตราเพิ่ม 2554 (%) ค านวณมาจากตัวเลขท่ีมีจุดทศนิยมของส านักงาน 
                    คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต้นฉบับ) 

ภาวะการท างานของประชากร 
 ผู้มีงานท า และอัตราการว่างงาน 

 จากผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดสตูลในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2555 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2555 พบผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 230,056 คน เป็นเพศหญิงประมาณ 115,319 
คน เป็นเพศชายประมาณ 114,737 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 และ 49.9 ตามล าดับ โดยเป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานประมาณ 169,212 คน และไม่อยู่ในก าลังแรงงานประมาณ 60,844 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 และ 
26.4  ตามล าดับ 
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  เมื่อพิจารณาด้านการอยู่ในก าลังแรงงานของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจ าแนกตามเพศ พบว่า 
ชายมีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานมากกว่าเพศหญิง คือ ร้อยละ 64.6 และ 47.7 ตามล าดับ และ
จากผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 169,179 คน  พบว่าเป็นผู้มีงานท าประมาณ 167,093 คน คิดเป็นร้อยละ 98.7 
และเป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีงานท าประมาณ 86 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.1 (อัตราการว่างงาน
ภาคใต้ และของประเทศ คือ 0.5  และ 0.5 ตามล าดับ)  ส าหรับผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานที่รอฤดูกาลในไตรมาสนี้ 
จากการส ารวจพบว่า มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 

สถานภาพแรงงาน 
รวม ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 230,056 100.0 114,737 100.0 115,319 100.0 
1. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 169,212 76.4 97,850 64.6 71,362 77.1 
    1.1  ก าลังแรงงานปัจจุบัน 169,179 56.2 97,850 64.6 71,329 47.7 

          1.1.1  ผู้มีงานท า 167,093 56.2 97,850 64.6 71,243 47.6 
          1.1.2  ผู้ว่างงาน  86 0.0 - - 86 0.1 
    1.2  ผู้ที่รอฤดูกาล 33 0.0 - - 33 0.0 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 60,844 24.2 16,887 11.1 43,957 29.4 
    2.1  ท างานบ้าน 23,081 7.7 315 0.2 22,766 15.2 

    2.2  เรียนหนังสือ 15,759 5.2 6,043 4.0 9,176 6.5 
    2.3  อื่นๆ 71,080 7.3 10,529 6.9 11,475 7.7 

หมายเหตุ :  0.0  หมายถึง  สัดส่วนเพียงเล็กน้อย 

ที่มา :  โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 4  (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) 
         ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล  ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เมื่อพิจารณา 

                                หมายเหตุ  : อัตราการว่างงาน =  ผู้ว่างงาน x 100 
                                                                     ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
 

อาชีพของผู้มีงานท า 
 ส าหรับอาชีพของผู้มีงานท าในจังหวัดสตูล จากผลการส ารวจพบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมงมีจ านวนมากที่สุด  คือประมาณ 79,318 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 โดยมีสัดส่วนของ
ชายมากกว่าหญิง คือร้อยละ 52.7 และ 38.9 ตามล าดับ รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า
และตลาด มีประมาณ 31,826 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ในสาขาอาชีพนี้มีสัดส่วนของหญิงมากกว่าชาย คือ
ร้อยละ 26.2 และ 13.5 ตามล าดับ และอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการมีประมาณ 
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16,077 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 โดยมีสัดส่วนของหญิงมากกว่าชาย คือร้อยละ 11.5 และ 8.1 ตามล าดับ            
และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มีประมาณ  13,703 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.1 โดยมีสัดส่วนชายมากกว่าหญิง คือร้อยละ 11.5 และ 3.3 และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีประมาณ 
10,397 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยมีสัดส่วนหญิงมากกว่าชาย คือร้อย 10.4 และ 3.1 ตามล าดับ ตามล าดับ 
ส่วนอาชีพที่พบว่ามีจ านวนน้อยที่สุดในรอบการส ารวจครั้งนี้ คือ อาชีพ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโสและผู้จัดการ มีจ านวน 3,077 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ และเพศ 

อาชีพ 
รวม ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยอดรวม 169,093 100.0 97,850 100.0 71,243 100.0 
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส    
    และผู้จัดการ 3,077 1.8 2,171 2.2 906 1.3 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 10,397 6.1 3,004 3.1 7,393 10.4 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ          
    และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4,562 2.7 2,300 2.3 2,262 3.2 
4. เสมียน 4,847 2.9 1,348 1.4 3,499 4.9 
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า    
    และตลาด 31,826 18.8 13,174 13.5 18,652 26.2 
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และ 
    การประมง 79,318 46.9 51,548 52.7 27,770 38.9 
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ        
    และธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  13,703 8.1 11,303 11.5 2,400 3.3 
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร        
    และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 5,286 3.2 5,090 5.2 196 0.3 
9. อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย        
    และการให้บริการ 16,077 9.5 7,912 8.1 8,165 11.5 

ที่มา :  โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 4  (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) 
           ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล  ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การเกษตรกรรม 
  จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ พื้นที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 602,780.25 ไร่ คิดเป็น   
ร้อยละ 34.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1. ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกยางพารารวม 422,285.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.06 ของ
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอ าเภอ ให้ผลผลิตรวม 73,560.16 ตัน และสามารถ            
ท ารายได้ให้แก่จังหวัด มีมูลค่ารวม 6,474.975 ล้านบาท 
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 2. ปาล์มน้ ามัน  มีพ้ืนที่ปลูก 80,072.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมด พ้ืนที่ให้ผล 60,933.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 146,743.91 ตัน สามารถท ารายได้ให้แก่จังหวัดมูลค่ารวม 
649.027 ล้านบาท 
 3. ข้าวนาปี  พ้ืนที่ปลูก 32,624.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
ผลผลิตข้าวเปลือกรวม  12,933.09 ตัน สามารถท ารายได้ให้กับจังหวัดมีมูลค่า 128.037 ล้านบาท 
 4. ไม้ผล  การท าสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรายย่อยที่มีพ้ืนที่สวนขนาดเล็ก 1- 5 ไร่ มี
พ้ืนที่ปลูกรวม 15,666.25 ไร่ พ้ืนที่ปลูกมีอยู่ทั่วไปทุกอ าเภอ ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูกได้แก่ เงาะ ลองกอง มังคุด 
ทุเรียน และส้มโอ เป็นต้น ให้ผลผลิตรวม 10,839.85 ตัน คิดเป็นมูลค่า 222.174 ล้านบาท 
  เงาะโรงเรียน พ้ืนที่ปลูกรวม 3,109.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 2,263.02 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 
35.371 ล้านบาท 
  ลองกอง พ้ืนที่ปลูกรวม 5,325.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 3,507.76 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 
89.863 ล้านบาท 
  มังคุด พ้ืนที่ปลูกรวม 1,872.75 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,079.56 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 20.514 
ล้านบาท 
  ส้มโอ พ้ืนที่ปลูกรวม 115.00 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 87.08 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 1.638   ล้าน
บาท 
  ทุเรียน พื้นที่ปลูกรวม 2,752.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,577.21 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 43.582 
ล้านบาท 
  จ าปาดะ พ้ืนที่ปลูกรวม 1,260.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 773.85 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 16.250 
ล้านบาท 
  ไม้ผลอ่ืนๆ  พ้ืนที่ปลูกรวม 1,231.50 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,551.37 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 
14.96 ล้านบาท 

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

 การอุตสาหกรรม  

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

1 93 15.26 120 

2 18 33.70 81 

3 190 2,316.53 4,184 

รวม 301 2,365.49 4,385 
 

 
จ าแนกตามเงินลงทุน ดังนี้ 

 1. โรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท (ไม่นับโรงงานสีข้าว) จ านวน 168 โรง ได้แก่ 
โรงงานซ่อมรถโรงงานขุดตักดิน, โรงงานดูดทราย เป็นต้น 

 2. โรงงานขนาดกลางที่มีเงินทุน 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาทจ านวน 39 โรง ได้แก่ โรงงาน
แปรรูปไม้ยางพารา และโรงงานผลิตยางรมควัน เป็นต้น 
 3. โรงงานขนาดใหญ่ที่มีเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไปจ านวน 3 โรง ประกอบด้วย 
  3.1 บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(สตูล)จ ากัด ประกอบกิจการผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR-5L, 
20L จ านวนคนงาน 148 คน เงินลงทุน 276.25 ล้านบาท  

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

สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ดังนี้ 

 1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ ามันปาล์มดิบ การผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋องและท าน้ าแข็ง ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 27 โรงงาน เงินลงทุน 781.96 ล้านบาท 
คนงาน 1,755 คน 
 2. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR-5L,20L ท ายางแผ่นผึ่งแห้ง/
รมควัน ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 21 โรงงาน เงินลงทุน 248.84 ล้านบาท คนงาน 296 คน 
 3. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น
โดยเฉพาะ 13 ชนิด การท าวงกบประตูหน้าต่างจากไม้แปรรูป และถนอมเนื้อไม้และอบไม้ ตามล าดับ ปัจจุบัน
มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 34 โรงงาน เงินลงทุน 261.58 ล้านบาท คนงาน 1,077 คน  
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โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล สาขาต่างๆ 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล จัดหมวดหมู่ตามสาขาอุตสาหกรรม ปี 2556 

สาขาอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน(โรง) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว)  91 

อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้(แปรรูปไม้ยางพารา วงกบ ประตู หน้าต่าง)  34 

อุตสาหกรรมอาหาร (สกัดน้ ามันปาล์มดิบ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง น้ าแข็ง)  27 

อุตสาหกรรมยาง (ยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยางแผ่นแท่งมาตรฐานSTR-5L 20L)  21 

อุตสาหกรรมขนส่ง (ต่อและซ่อมเรือ ซ่อมรถยนต์/จักยานยนต์)  19 

อุตสาหกรรมผลิตอโลหะ (อิฐก่อสร้าง ผลิตซีเมนต์)  13 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมโลหะ (โรงกลึง เหล็กดัด) 9 

อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์(ผลิตแอสฟัลติคคอนกรีต) 3 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (ซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องยนต์)  2 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 2 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 

อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ (โรงโม่หิน ขุดตักดิน ดูดทราย ห้องเย็น) 78 

รวม 301 

 
การกระจายตัวของโรงงานในอ าเภอต่างๆ 

หากพิจารณาเป็นรายอ าเภอแล้ว อ าเภอเมืองสตูล มีโรงงานตั้งอยู่มากที่สุดจ านวน 109 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาคืออ าเภอละงู จ านวน 70 โรง คิกเป็นร้อยละ 24 และอ าเภอควนกาหลง จ านวน 39 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ 

จ านวนโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจ านวน 7 โรงคือ 

1. บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดเทค จ ากัด   แปรรูปไม้ยาง 
2. บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(สตูล) จ ากัด  ผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR-5L, 20L 
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3. บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จ ากัด            ท าห้องเย็นเก็บสัตว์น้ า 
4. บริษัท ลาภทวีอินดัสตรี้ส์ จ ากัด            สกัดน้ ามันปาล์มดิบ 
5. บริษัท สหรุ่งทรัพย์น้ ามันปาล์ม จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มดิบ 
6. บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จ ากัด            สกัดน้ ามันปาล์มดิบ 
7. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง 

ข้อมุลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล 

ปี 2555 (ระหว่างเดือน มกราคม–ธันวาคม 2555) มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จ านวน 4 โรงงาน 
ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ฆ่าช าแหละสุกร ซ่อมรถยนต์ และขุดดิน และมีโรงงานที่แจ้งเลิกกิจการจ านวน 9 โรงงาน 
ได้แก่ การซ่อมรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ต่างๆ ท ายางแผ่น โรงกลึง และขุดตักดิน 

 ปี 2556 (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556) มีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ านวน 2 
โรงงาน เงินลงทุนรวม 28.23 ล้านบาท แรงงานรวม 14 คน ดังนี้ 
 1. ขุดตักดิน (นายเชาวฤทธิ์ มาลินี) เงินลงทุน 28 ล้านบาท แรงงาน 4 คน 

 2. ผลิตขนมปัง เบเกอร์รี่ (นางวนิดา อุจิ) เงินลงทุน 0.23 ล้านบาท แรงงาน 10 คน และไม่มีโรงงาน
แจ้งเลิกกิจการ  

แร่ธาตุ 
 สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล มีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค มีการพบแหล่งแร่ที่ส าคัญ
หลายชนิด ได้แก่ 
 - แหล่งแร่แบไรต์ที่อ าเภอทุ่งหว้า  
 - แหล่งแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อ าเภอทุ่งหว้า 
 - แหล่งแร่พลวงที่อ าเภอละงู 
 - แหล่งแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์มี่อ าเภอละงู 
 - แหล่งแร่ทองค าท่ีอ าเภอละงู 
 - แหล่งแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่อ าเภอควนกาหลง 

  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

  การท าเหมืองแร่ 

  ในปี 2556 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่ได้สัมปทาน (ประทานบัตร) จ านวน 3 แปลง และได้รับ
อนุญาตให้เปิดท าการเหมือง จ านวน 3 แปลง 
  1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จ านวน 2 แปลง ตั้งอยู่
ที่ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ของนายล าพูน กองสาสนะ และของนายชยุตพงศ์ เรืองกูล 
(หจก. เรืองกูลศิลาทองรับช่วงฯ )  

2. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดทรายแป้ง (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จ านวน 1 แปลง
ตั้งอยู่ที่ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ของบริษัท พุธผาศิลาละงู จ ากัด  
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การส ารวจแร่ 

         เคยมีการส ารวจแร่ทองค าจ านวน 2 แปลง โดยบริษัท อมันตา จ ากัด ประกอบด้วย 
1. อาชญาบัตรพิเศษเลขที่ 68/2549 สิ้นอายุวันที่ 28 กันยายน 2556 ส ารวจในพื้นที่ต าบล  

น้ าผุด อ าเภอละงู และพ้ืนที่ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เนื้อที่รวม 9,812 ไร่ 
2. อาชญาบัตรพิเศษเลขที่ 69/2549 สิ้นอายุวันที่ 28 กันยายน 2554 ส ารวจในพื้นที่ต าบล 

น้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

  ผลการส ารวจแร่ 

  พบแร่ทองค า มีความสมบูรณ์เฉลี่ยน้อยมาก ประมาน 1-2 กรัมต่อตัน แต่ปริมานของสินแร่
ปัจจุบัน มีค าขอส ารวจอาชญาบัตรแร่ทองค าที่อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ,315 ไร้ โดย 
บริษัท อมันตา จ ากัด  
 
 การเงินการคลัง 

 1)  การเงิน  
 จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่าง ๆ  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์  จ านวน  12  ธนาคาร  ได้แก่  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด  (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน)  ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)  ธนาคารทหารไทย  จ ากัด  (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ  ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด  
(มหาชน)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

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

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

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

ปริมาณสินเชื่อ ล้านบาท  
3,609 

 
3,699 

 
3,814 

 
3,818 

 
4,050 

 
4,095 

 
4,095 

 
4,217 

 
4,365 

 
4,502 

 
4,588 

 
4,638 

สัดส่วน 

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

ที่มา  :  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานภาคใต้ 
 

 2)  การคลัง   
          การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ภาพรวมเบิกจ่าย           
3,648.96  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  88.74  ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,111.94  ล้านบาท และ         
งบลงทุนได้รับการจัดสรร  1,248.32  ล้านบาท  เบิกจ่าย  876.90  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 84.67 
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 การประมง     
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงและการท าการ
ประมง สามารถสร้างรายได้รวมทั้งหมด ปีการผลิต 2544 มูลค่า 7,946.74 ล้านบาท แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 

 1. การท าการประมง  มีมูลค่าผลผลิตทั้งหมด 2 ,796.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของ
รายได้ภาคการประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 ประมงทะเล 
       - การท าการประมงพาณิชย์ เรือประมงจ านวน 369 ล า ปี 2554 มีผลผลิตทั้งหมด 
83,394.05 ตัน มูลค่า 1,957.19 ล้านบาท 
       - การท าการประมงพ้ืนบ้าน มีชุมชนชาวประมง 75 ชุมชน ในพื้นที่ 4 อ าเภอ ชาวประมง 
3,653 รายมีผลผลิตทั้งหมด 9,133.65 ตัน มูลค่า 1,957.15 

1.2 การจับสัตว์น้ าจืด ท าการประมงทุกอ าเภอ มีผลิต 1,110 ตัน มูลค่า 53.36 ล้านบาท  

 2. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สร้างรายได้เข้าจังหวัด รวมทั้งหมด 5,149.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
64.81 ของรายได้จากภาคการประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 
  2.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มีเกษตรกร 2,362 ราย ผลผลิต 1,338.22 ตัน มูลค่า 59.05 
ล้านบาท โดยอ าเภอเมืองมีเกษตรกรมากท่ีสุด 427 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.07 

2.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
       - การเพาะเลี้ยงปลาน้ ากร่อย ประกอบด้วยการเลี้ยงและอนุบาลปลาน้ ากร่อยมีเกษตรกร
จ านวน 1,823 ราย ผลผลิต 957.066 ตัน มูลค่า 191.43 ล้านบาท โดยอ าเภอที่มีเกษตรกรมากที่สุดคืออ าเภอ
ละงู 718 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.38 
       - การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยการเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไมมี
เกษตรกร 445 ราย ผลผลิต 35 ,472.32 ตัน มูลค่า 4,682.35 ล้านบาท และมีการเพาะอนุบาลกุ้งทะเล            
มีผลผลิต 2,073 ล้านตัว มูลค่า 217.07 ล้านบาท  
 

 การพาณิชย์และการบริการ 
 1.  จังหวัดสตูล ประกอบด้วยด่านศุลกากร 2 ด่าน 
     1.1  ด่านศุลกากรสตูล     (ท่ีอยู่ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ) 
     1.2  ด่านศุลกากรวังประจัน (ท่ีอยู่ ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล) 

 2.  มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล 2 ด่าน มีดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ม.ค.-ก.พ.56) 
การน าเข้า 279.21 175.17 40.53 
การส่งออก 167.81 69.99 10.69 
มูลค่าการค้ารวม 447.02 245.16 51.22 
ดุลการค้า 111.40 -105.18 29.84 
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า (∆) 67.03 -201.86 2.64 

ร้อยละ 17.64 -45.16 5.43 
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 ปี 2555  มีมูลค่าการค้ารวมทั้งปี 245.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีทั้งปี 2554 มูลค่าลดลง 
201.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.16 เนื่องจากมีการน าเข้าสินค้าที่ส าคัญ คือส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามัน
ปาล์มซึ่งเป็นสินค้าทุนที่มีมูลค่าสูง และสินค้าอ่ืนๆ ในล าดับต้น อาทิเช่น กะปิ กุ้งฝอยหมักเกลือ และผ้าโสร่ง
ปาเต๊ะ เป็นต้น 

 ปี 2556 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีมูลค่าการค้ารวม  51.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วง
ระยะ เวลาเดียวกันของปี 2555 มูลค่ารวม เพ่ิมขึ้น 2.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.43  เนื่องจากมีการน าเข้า
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนที่มีมูลค่าสูง คือเรือบาสก์เก่าใช้แล้ว, ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามันปาล์ม และสินค้าอ่ืน 
ในล าดับต้น อาทิเช่น กะปิ, กุ้งฝอยหมักเกลือ, เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว เป็นต้น 

 

 จากสถิติการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการค้าปรากฎดังนี ้

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

 

 ปี พ.ศ. 2556 การค้าระหว่างประเทศไทยของจังหวัดสตูล กับประเทศคู่ค้าส าคัญคือประเทศ
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย มีทั้งการน าเข้า-ส่งออก ผ่านด่านต ามะลัง และด่านวังประจันจังหวัดสตูล ปรากฏการ
น าเข้าสินค้า อาทิ ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามันปาล์ม, กุ้งฝอยหมักเกลือ, กะปิ, เครื่องยนต์และส่วนประกอบ
เครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว เป็นต้น  

  
ชนิดสินค้าน าเข้า-ส่งออกท่ีส าคัญท่ีผ่านด่านศุลกากรในจงัหวัดสตูล 10 อันดับแรก 

 

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

ล าดับที่ รายการสินค้าส่งออก รวม รายการสินค้าน าเข้า รวม 
1 อิฐดินเผา 3.20 เรือบาสก์เก่าใช้แล้ว 14.06 
2 กระเบื้องมุงหลังคา 3.02 ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ามันปาล์ม 9.99 
3 กระเบื้องซิเมนซ์ก้ันฝา 1.56 กะปิ 5.37 
4 เครื่องยนต์ฮอนด้า 0.56 กุ้งฝอยหมักเกลือ(วังประจัน) 4.57 
5 หอมแดง 0.36 เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่า 1.41 
6 กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน 0.26 แมงดาทะเล 1.11 
7 หอยตลับมีชีวิต 0.23 ผ้าโสร่งปาเต๊ะ, เสื้อผ้า 0.71 
8 ถ่านไม้ป่าชายเลน 0.20 เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 0.60 
9 เครื่องสูบของเหลว(ปั้มน้ า) 0.17 ปลากะพงขาวแช่เย็น 0.42 
10 ผ้าส าหรับป้องกันและรักษาบาดแผลติดเชื้อ 0.17 กระเทียม 0.38 
 
  3. สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดสตูล ปี 2552-2555 

หน่วย : ล้านบาท 
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     สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องการค้าชายแดนจังหวัดสตูล ดังนี้ 
(1) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และของประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยความผันผวนของค่าเงิน ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม และการค้าชายแดน 
(2) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดสตูล ปัจจุบันจังหวัดสตลูมีท่าเทียบเรือที่ใช้เพ่ือส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทางน้ าที่ส าคัญ คือ ท่าเทียบเรือต ามะลัง ซึ่งในข้อเท็จจริงเส้นทางจากจังหวัดสตูล              
สู่ต่างประเทศจะมีระยะทางที่ใกล้ และสะดวก และช่วยลดต้นทุนในการขนส่งมากกว่าแต่มีขีดความสามารถ     
ในการรองรับสินค้าที่มีน้ าหนักและปริมาณได้ไม่มาก ส าหรับทางบกผ่านด่านวังประจัน ติดกับด่านวังเกรียน 
ของประเทศมาเลเซียเส้นทางมีขนาดเล็กและคดเคี้ยว 

(3) การค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่ารวมไม่สูง โดยภาพรวมแนวโน้มการค้าชายแดน              
ยังชะลอตัว เนื่องจาก ต้องอาศัยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือภาวะเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัว ทั้งในไทย
และต่างประเทศถึงแม้มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปริมาณการสั่งซื้อยังชะลอตัว นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นให้การค้าชายแดน 
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา และสร้างการกระจาย
รายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

 

การท่องเที่ยว    
สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ปี 2549 - 2554 

ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมนักท่องเที่ยว รายได้ 

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

หมายเหตุ ข้อมูลกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดสตูล มีศักยภาพในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  

ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ได้แก่ 

 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอ ามาตย์ตรี  
พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น  บินต ามะหงง) เจ้าเมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2532 และได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน์เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน             
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543  

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

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

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

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

 
 

เดือน งานเทศกาลและประเพณี เจ้าภาพหลัก 
16 พฤศจิกายน 2555 งานเปิดฟ้าอันดามัน  สวรรค์สตูล  

Amazing Grand Sale 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

17 – 19 พฤศจิกายน 2555 งานรักษ์เล  ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
27 – 28 พฤศจิกายน 2555 งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองสตูล 
7 - 9  ธันวาคม  2555 งานแข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 12  

  
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9 ธันวาคม 2555 งานแข่งขันวิ่งผลัด “มหาสุนทรสู่มหาสมุทร”  
ครั้งที ่8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

จังหวัดสตูล 

31 ธันวาคม 2554 งาน COUNT DOWN ต้อนรับปีใหม่ 2013 เทศบาลเมืองสตูล 
19 – 20 มกราคม 2556 การแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูล หัวโทง  

ฟิซซิ่งคัพ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2556  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

11 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 งานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละ
งู 

เทศบาลต าบลก าแพง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

1 – 4 มีนาคม 2556 งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2556  
และแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 33 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5 – 14 มีนาคม 2556 งานประจ าปี และงานกาชาดจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล 

23 – 24 มีนาคม 2556 งานแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล 
6 – 7 เมษายน 2556 งานแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  

SATUN MTB THAI – MALAY 2 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เดือน เมษายน 2556 งานแข่งขันอันดามัน วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เดือน เมษายน 2556 งานประเพณีสงกรานต์และนมัสการหลวงพ่อแก่ เทศบาลต าบลฉลุง 

ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม – ตุลาคม 2556 

ประเพณีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ อ าเภอเมืองสตูลส่วนหน้า             
(เกาะหลีเป๊ะ) 

เดือนสิงหาคม 2556 มหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล ครั้งที่ 11 เทศบาลเมืองสตูล 

เดือนตุลาคม 2556 งานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดสตูล ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เทศบาลเมืองสตูล 

งานเทศกาลและงานประเพณีประจ าปีของจังหวัด 



 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) อบจ.สตูล  หน้า 33 
 

 
 
 

ประชากร 
 จังหวัดสตูล มีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 305,879 คน ชาย 152,420 คน   
หญิง 153,459 คน อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ  อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด 
คือ อ าเภอละงู 213.93 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่าแพ 140.68  คน/ตร.กม. และอ าเภอเมืองสตูล  
125.66 คน/ตร.กม. นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเป็นรายอ าเภอได้ ดังนี้   

จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  ปี 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน  2554 

อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ความหนาแน่น
ประชากร/ตร.กม. 

เมืองสตูล 881.01 34,368 54,846 55,857 110,703 123.73 

ละง ู 324.00 20,151 34,370 34,943 69,313 2210.28 
ควนกาหลง 369.00 10,279 16,649 16,390 33,039 87.66 

ท่าแพ 197.25 7,577 13,837 13,912 27,749 138.33 
ควนโดน 199.03 6,629 12,356 12,549 24,905 122.60 

ทุ่งหว้า 672.68 6,791 11,650 11,562 23,212 33.69 

มะนัง 227.29 5,332 8,712 8,246 16,441 72.33 
รวมทั้งจังหวัด 2,870.26 91,133 152,420 153,420 300,286 104.61 

  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

 การศึกษา 
 จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  222  แห่ง  ดังนี้ 
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ านวน 162 แห่ง  
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ านวน 12 แห่ง  
  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จ านวน  36  แห่ง   
  สังกัดเทศบาลเมืองสตูล  จ านวน  4  แห่ง   
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จ านวน  3  แห่ง   
  โรงเรียนราชต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 แห่ง 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  42 จงัหวัดสตูล จ านวน  1  แห่ง   
  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จ านวน  1  แห่ง   
  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จ านวน  1  แห่ง   

สังคมและวัฒนธรรม 
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 การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.จังหวัด
สตูล)  เป็นส านักงานบริการด้านการศึกษาในสังกัดราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาที่ต้อง
ส่งเสริมก ากับ ดูแล การปฏิบัติอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  
7 แห่ง มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง และ กศน. ต าบล 36 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมดรวม 135 คน  
ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งหมด 4,736 คน   

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานระดับจังหวัดดังนี้ ผู้บริหาร 1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ลูกจ้างประจ า 7 คน พนักงานราชการ 7 คน 
จ้างเหมาบริการ 8 คน รวมทั้งหมด 24 คน  
 

ศาสนา   
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  74.10  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  
25.81  และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ  0.09                

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

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

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

  โบสถ์คริสต์  จ านวน  3  แห่ง 

  ศาลเจ้า   จ านวน  3  แห่ง 

 นอกจากนี้ยังมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน 1 ศูนย์ และศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจ ามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) จ านวน 195  ศูนย์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ) 
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 การสาธารณสุข   
 จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลของรัฐรวม 6 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 186 เตียง 1 แห่ง 
ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 4 แห่ง มีแพทย์ 69 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,408 คน) ทันตแพทย์ 
30 คน อัตรา: ประชากร (1:10,138 คน) เภสัชกร 39 คน อัตรา : ประชากร (1:7,799 คน) และมีพยาบาล 
658 คน อัตรา : ประชากร (1:462 คน) โดยมีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกแพทย์ 28 แห่ง คลินิก             
ทันตกรรม 10 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 2 แห่ง และร้านขายยา 63 แห่ง เป็นต้น 

   

ตารางท่ี  1 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จ าแนกตามรายอ าเภอ  ปี 2556 

 

อ าเภอ 
รพท./
เตียง 

รพช./
เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต. 
ศสม. ศสช. นคม. 

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

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

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

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

ตารางท่ี 2 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2556 

อ าเภอ 
คลินิก 
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

การพยาบาล
และ 

ผดุงครรภ์ 

คลินิก 
แพทย์

แผนไทย 

คลินิก 
แล็บ 

ขย.1 ขย.2 ขย.3 
ขายยา 

แผนโบราณ 

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

ควนกาหลง 1 1 3 - - 3 - - 1 

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

ทุ่งหว้า - - 5 - - 1 2 - - 
มะนัง - - 2 - - 1 - - - 
รวม 31 10 18 2 1 42 10 - 11 
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การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2554 
 ปี 2554  การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2554 จากทุก

หมู่บ้านในเขตชนบท จ านวน 270 หมู่บ้าน 35 ต าบล 7 อ าเภอ ซึ่งจัดเก็บทุก 2 ปี จัดเก็บระหว่างเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 พบว่าในภาพรวมจังหวัด ตามเคื่องชี้วัด 6 หมวด 31 ตัวชี้วัด หมู่บ้านของ
จังหวัดสตูลมีปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้โดยชุมชน , ด้านการเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน และ
ด้านการกีฬา 

ล าดับตัวชี้วัดที่มีปัญหาของจังหวัดสตูล 
 1. ตัวชี้วัดที่ 22 การเรียนรู้โดยชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 143 หมู่บ้าน 
 2. ตัวชี้วัดที่ 26 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 137 หมู่บ้าน 
 3. ตัวชี้วัดที่ 17 การกีฬา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 133 หมู่บ้าน 
 4. ตัวชี้วัดที่ 28 คุณภาพของน้ า หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 92 หมู่บ้าน 
 5. ตัวชี้วัดที่ 27 คุณภาพของดิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 78 หมู่บ้าน 
 6. ตัวชี้วัดที่ 21 การได้รับการศึกษา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 42 หมู่บ้าน 
 7. ตัวชี้วัดที่ 31 การจัดการสภาพแวดล้อม หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 41 หมู่บ้าน 
 8. ตัวชี้วัดที่ 7 การติดต่อสื่อสาร หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 35 หมู่บ้าน 
 9. ตัวชี้วัดที่ 8 การมีงานท า หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 33 หมู่บ้าน 
 10. ตัวชี้วัดที่ 29 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 32 หมู่บ้าน 
 11. ตัวชี้วัดที่ 4 น้ าเพื่อการเกษตร หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 21 หมู่บ้าน 
 12. ตัวชี้วัดที่ 30 การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 20 หมู่บ้าน 
 13. ตัวชี้วัดที่  12 ผลผลิตจากการท าเกษตรอ่ืนๆ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 16 หมู่บ้าน 
 14. ตัวชี้วัดที่ 23 การได้รับการคุ้มครองทางสังคม หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 16 หมู่บ้าน 
 15. ตัวชี้วัดที่ 14 การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านที่ปัญหา มีจ านวน 15 
หมู่บ้าน 

 16. ตัวชี้วัดที่ 11 ผลผลิตจากการท าไร่ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 13 หมู่บ้าน 
 17. ตัวชี้วัดที่ 3 น้ าใช้หมู่บ้านที่มีปัญหามีปัญหา มีจ านวน 12 หมู่บ้าน 
 18. ตัวชี้วัดที่ 1 ถนน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 11 หมู่บ้าน 
 19. ตัวชี้วัดที่ 9 การท างานในสถานประกอบการ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 10 หมู่บ้าน 
 20. ตัวชี้วัดที่ 20 อัตราการเรียนต่อของประชาชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 10 หมู่บ้าน 

 21. ตัวชี้วัดที่ 6 การมีที่ดินท ากิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 7 หมู่บ้าน 
 22. ตัวชี้วัดที่ 25 การรวมกลุ่มของประชาชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 8 หมู่บ้าน 
 23. ตัวชี้วัดที่ 24 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 5 หมู่บ้าน 

 24. ตัวชี้วัดที่ 2 น้ ากิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 4 หมู่บ้าน 

การพัฒนาคณุภาพชีวติ 
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 25. ตัวชี้วัดที่ 5 ไฟฟ้า หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 4 หมู่บ้าน 
 26. ตัวชี้วัดที่ 10 ผลผลิตจากการท านา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 4 หมู่บ้าน 
 27. ตัวชี้วัดที่ 16 การป้องกันโรคติดต่อ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 2 หมู่บ้าน 
 28. ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับการศึกษาของประชาชน หมู่บ้านที่ปัญหา มีจ านวน 2 หมู่บ้าน 
 29. ตัวชี้วัดที่ 13 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจ านวน 1 หมู่บ้าน 
 30. ตัวชี้วัดที่ 18 การปลอดยาเสพติด หมู่บ้านที่ปัญหา มีจ านวน 1 หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิตตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554 
 ปี 2554 การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดสตูล  จากทุกครัวเรือนในเขต

ชนบท จ านวน  43,380 ครัวเรือน 270 หมู่บ้าน 35 ต าบล 7 อ าเภอ ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งหมด  177,230  
คน โดยแยกเป็นเพศชาย 89,295 คน เพศหญิง  87,935 คน ซึ่งจัดเก็บระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2554 พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จ านวน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด 
ประชาชนบรรลุเป้าหมายความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) จ านวน 21 ตัวชี้วัดและไม่บรรลุเป้าหมายความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.)  จ านวน  21  ตัวชี้วัด   

 เปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างปี 2553 – 2554  

 ปี 2553    ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  23  ตัวชี้วัด 
   (1,2,4,5,6,9,11,12,13,15,16,17,22,23,25,26,29,30,31,34,39,40,42) 
   ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  19  ตัวชี้วัด 
             (3,7,8,10,14,18,19,20,21,24,27,28,32,33,35,36,37,38,41) 
 ปี 2554    ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  21  ตัวชี้วัด 
   (1,2,4,5,9,11,12,13,15,16,17,22,23,25,29,30,31,34,39,40,42) 
   ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  21  ตัวชี้วัด 
             (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 ตัวชี้วัด พบว่าคนในครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มีแนวโน้ม 
ตัวชี้วัดที่ดีข้ึน 14 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ด้อยลง 4 ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น  
7 ตัวชี้วัดดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายและมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปี 2553 มีจ านวน  14 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 9,12,13,15,16,17,23,25,29,30,34,39,40,42 

 ตัวชี้วัดที่ 9    ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
 ตัวชี้วัดที่ 12  คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน 
 ตัวชี้วัดที่ 13  ทุกคนในครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างท่ัวถึง 
 ตัวชี้วัดที่ 15  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
 ตัวชี้วัดที่ 16    ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี   
 ตัวชี้วัดที่ 17    ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ 
 ตัวชี้วัดที่ 23  เด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริการเตรียมความพร้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 25  เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย 

 ตัวชี้วัดที่ 29  คนอายุ 16 – 60 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
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ตัวชี้วัดที่ 30   รายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี   
ตัวชี้วัดที่ 34  คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม 
ตัวชี้วัดที่ 39  ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตัวชี้วัดที่ 40   ครัวเรือนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน   
ตัวชี้วัดที่ 42  คนที่มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาด้อยกว่า ปี 2553 มีจ านวน  4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
5,11,22,31 

ตัวชี้วัดที่ 5   เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  4  เดือนแรก  
ตัวชี้วัดที่ 11  คนอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ตัวชี้วัดที่ 22  เด็กอายุต่ ากว่า  3  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 31  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

 ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาที่ดีกว่าปี 2553 มีจ านวน  7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
8,19,20,28,33,38,41 

ตัวชี้วัดที่   8   เด็ก  6 – 12 ปี รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ   
ตัวชี้วัดที่ 19   ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   
ตัวชี้วัดที่ 20   ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ตัวชี้วัดที่ 28  คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ตัวชี้วัดที่ 33   คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
ตัวชี้วัดที่ 38  ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านต าบล 
ตัวชี้วัดที่ 41   ครัวเรือนเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน 

 ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.  3 ล าดับแรก 

1) ตัวชี้วัดที่ 11 คนอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เป้าหมายร้อยละ 50          
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95.9  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 45.4) 

2) ตัวชี้วัดที่ 12 คนอายุ  6  ปีขึ้นไป ออกก าลังกายสัปดาห์ละ  3  วันๆละ 30 นาที เป้าหมาย
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.5  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 39.5) 

3) ตัวชี้วัดที่ 30 รายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี เป้าหมายร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 99.9  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 29.9) 

 ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.  3 ล าดับแรก 
1) ตัวชี้วัดที่ 26 เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  เป้าหมายร้อยละ 80 ผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 72.5  (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 7.5) 

2) ตัวชี้วัดที่ 38 ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านต าบล เป้าหมายร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 91.1  (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.9) 

3) ตัวชี้วัดที่ 41 ครัวเรือนเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ เป้าหมายร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 96.4  (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.6) 
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 อ าเภอที่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. มากที่สุด  3  ล าดับแรก 

1)  อ าเภอควนโดน    ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  จ านวน  31  ตัวชี้วัด 
2)  อ าเภอควนกาหลงและอ าเภอมะนัง   ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  จ านวน  28  ตัวชี้วัด 
3)  อ าเภอเมืองสตูล     ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  จ านวน  26  ตัวชี้วัด 

 อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. มากที่สุด  3  ล าดับแรก 

1) อ าเภอละงู    ตกเกณฑ์ จปฐ.  จ านวน  20  ตัวชี้วัด 
2) อ าเภอทุ่งหว้าและอ าเภอท่าแพ      ตกเกณฑ์ จปฐ.  จ านวน  17  ตัวชี้วัด 
3) อ าเภอเมืองสตูล    ตกเกณฑ์ จปฐ.   จ านวน  16  ตัวชี้วัด  

 ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ระดับอ าเภอ 

อ าเภอเมืองสตูล  บรรลุเป้าหมาย  26  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  16  ตัวชี้วัด 
อ าเภอละงู        บรรลุเป้าหมาย  22  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  20  ตัวชี้วัด 
อ าเภอทุ่งหว้า     บรรลุเป้าหมาย  25  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  17  ตัวชี้วัด 
อ าเภอควนกาหลง  บรรลุเป้าหมาย  28  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  14  ตัวชี้วัด 
อ าเภอควนโดน      บรรลุเป้าหมาย  31  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  11  ตัวชี้วัด 
อ าเภอท่าแพ          บรรลุเป้าหมาย  25  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  17  ตัวชี้วัด 
อ าเภอมะนัง          บรรลุเป้าหมาย  28  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  14  ตัวชี้วัด 

 ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  เกี่ยวกับรายได้ 

1. สรุปรายได้ครัวเรือนของจังหวัดสตูล 
1)  รวมทั้งจังหวัด  8,212,616,002.10  บาทต่อปี 
2)  เฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือน  189,318.03  บาทต่อปี  
3)  เฉลี่ยรายได้ต่อคน  46,338.75  บาทต่อคนต่อปี 

2. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับอ าเภอเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 
1)  อ าเภอเมืองสตูล 39,030.87     บาทต่อคนต่อปี 
2)  อ าเภอควนโดน 42,003.63     บาทต่อคนต่อปี 
3)  อ าเภอละงู  44,844.01     บาทต่อคนต่อปี 
4)  อ าเภอทุ่งหว้า  47,019.36     บาทต่อคนต่อปี 
5)  อ าเภอมะนัง  52,787.75    บาทต่อคนต่อปี 
6)  อ าเภอควนกาหลง 53,103.98     บาทต่อคนต่อปี 
7)  อ าเภอท่าแพ  57,752.04     บาทต่อคนต่อปี 

คุณภาพชีวิตคนสตูล รายตัวชี้วัด  

หมวดที่ 1 สุขภาพดี 

ตัวชี้วัดที่  1  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการในรอบปี
ที่ผ่านมา ที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน  1,593  คน ทุกอ าเภอบรรลุเป้าหมาย 



 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) อบจ.สตูล  หน้า 40 
 

ตัวชี้วัดที่  2  แม่ที่คลอดลูกได้รับการท าคลอด/ดูแลหลังคลอด ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน    1,611  คน ทุกอ าเภอบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่  3  เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า  2,500  กรัม  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน  2,326 คน  มีเด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า  2,500  กรัม  จ านวน 2,324 คน ไม่บรรลุ 

เป้าหมายมีจ านวน   2  คน  อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอเมืองสตูลและอ าเภอทุ่งหว้า 
ตัวชี้วัดที่  4  เด็กอายุต่ ากว่า  1 ปี ได้รับวัคซีนครบ ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 

2,326  คน  ทุกอ าเภอบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่  5  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  4  เดือนแรก ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 

จ านวน 1,899 คน   มีเด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  4  เดือนแรก จ านวน 1,872 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย
มีจ านวน  27 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอเมืองสตูล,อ าเภอละงูและอ าเภอท่าแพ 

ตัวชี้วัดที่  6  เด็กอายุ 1 – 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 13,589 คน มีเด็กอายุ 1 – 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 13,588 คน             
ไมบ่รรลุเป้าหมายมีจ านวน 1 คน อ าเภอท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอทุ่งหว้า 

ตัวชี้วัดที่  7  เด็กอายุ  6 – 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมดจ านวน 30,980 คน มีเด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 30,977 คน ไม่
บรรลุเป้าหมายมีจ านวน  3  คน  อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอท่าแพและอ าเภอทุ่งหว้า 

ตัวชี้วัดที่  8  เด็ก  6 – 12  ปี  รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน  21,288 คน มีเด็ก 6 – 12  ปี รับวัคซีนป้องกันโรคครบ 21,285 คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจ านวน            
3  คน อ าเภอท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอเมืองสตูล   

ตัวชี้วัดที่  9  ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน  43,380  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,792 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอละงู, อ าเภอ
มะนังและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  10  ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน  43,380  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์  42,814  ครัวเรือน  อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับ แรก คือ 
อ าเภอละงู, อ าเภอท่าแพและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  11  คนอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน  75,631  คน  มีอายุ  35  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  72,510  คน ไม่บรรลุ
เป้าหมายมีจ านวน  3,121  คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอมะนัง, อ าเภอละงูและ
อ าเภอท่าแพ 

ตัวชี้วัดที่  12  คนอายุ  6  ปีขึ้นไป ออกก าลังกายสัปดาห์ละ  3  วัน   ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน  163,641 คน มีคนอายุ  6  ปีขึ้นไป ออกก าลังกายสัปดาห์ละ  3  วัน จ านวน 162,903  คน 
ไม่บรรลุเป้าหมายมีจ านวน 738 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอเมืองสตูล
และอ าเภอควนกาหลง 

ตัวชี้วัดที่  13  ทุกคนในครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน 174,367 คน มีคนที่มีสิทธิประกันสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ จ านวน  174,301  คน ไม่บรรลุ
เป้าหมายมีจ านวน 75 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอ ละงู, อ าเภอมะนังและอ าเภอ
ควนกาหลง 
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หมวดที่ 2 

ตัวชี้วัดที่  14  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 
43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,168 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอ
ควนกาหลงและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  15  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,763 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ 
อ าเภอละงู, อ าเภอควนกาหลงและอ าเภอมะนัง 

ตัวชี้วัดที่  16  ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 43,380 
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,673 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอมะนัง
และอ าเภอควนกาหลง 

ตัวชี้วัดที่  17  ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,013 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอ
ละงู, อ าเภอควนกาหลงและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  18  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 
43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,741 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอควนกาหลง, 
อ าเภอละงูและอ าเภอทุ่งหว้า 

ตัวชี้วัดที่  19  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 
43,380ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,247 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอ
มะนังและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  20  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,193 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, 
อ าเภอเมืองสตูลและอ าเภอควนกาหลง 

ตัวชี้วัดที่  21  ครัวเรือนมีความอบอุ่น  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 43,380 
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,293 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอควน
กาหลงและอ าเภอทุ่งหว้า 

หมวดที่ 3 

ตัวชี้วัดที่  22  เด็กอายุต่ ากว่า  3  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 5,453 คน มีเด็กอายุต่ ากว่า  3  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้  จ านวน  5,440  คน ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย มีจ านวน 13 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอ เมือง
สตูลและอ าเภอควนโดน 

ตัวชี้วัดที่  23  เด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริการเตรียมความพร้อม เรียนรู้ ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 8,413 คน มีเด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริการเตรียมความพร้อม เรียนรู้ จ านวน 8,398 คน ไม่บรรลุ
เป้าหมาย มีจ านวน 15 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอเมือสตูล,อ าเภอละงูและอ าเภอ
มะนัง 

ตัวชี้วัดที่  24  เด็กอายุ 6 – 15  ปี  รับการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 30,980 คน มีเด็กอายุ 6 – 15  ปี  รับการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี จ านวน 30,868 คน ไม่บรรลุ
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เป้าหมายมีจ านวน 112 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คืออ าเภอละงู,อ าเภอเมืองสตูล, อ าเภอทุ่ง
หว้าและอ าเภอท่าแพ 

ตัวชี้วัดที่  25  เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย    ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 3,347 คน มีเด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย จ านวน 3,296 คน ไม่บรรลุ
เป้าหมาย มีจ านวน 51 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู,อ าเภอเมืองสตูลและอ าเภอ
ควนโดน 

 ตัวชี้วัดที่  26  เด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  ในรอบปีที่ผ่านมาท่ีส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน  51 คน มีเด็กจบภาคบังคับ  9  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  จ านวน 37 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
มีจ านวน 14 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอละงู, อ าเภอทุ่งหว้าและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  27  คนอายุ  15 – 60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยได้   ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 118,697 คน มีคนอายุ  15 – 60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยได้ จ านวน 118,430 คน ไม่บรรลุ
เป้าหมาย มีจ านวน 267 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอควนกาหลง,อ าเภอละงูและ
อ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  28  คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,211 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอ
ละงู, อ าเภอเมืองสตูลและอ าเภอมะนัง 

หมวดที่ 4 

ตัวชี้วัดที่  29  คนอายุ 16 – 60  ปี  มีอาชีพและมีรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด
จ านวน 101,969 คน มีคนอายุ 16 – 60  ปี  มีอาชีพและมีรายได้  จ านวน 98,676 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย            
มีจ านวน 3,293 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คืออ าเภอละงู, อ าเภอเมืองสตูลและอ าเภอทุ่งหว้า 

ตัวชี้วัดที่  30  รายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน  43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,375 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอมะนัง  

ตัวชี้วัดที่  31  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 43,380 
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 38,041 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอ     
ท่าแพและอ าเภอเมืองสตูล 

หมวดที่ 5  

ตัวชี้วัดที่  32  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 177,230 คน 
มีคนไม่ติดสุรา  จ านวน 176,255 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจ านวน 975 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับ
แรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอมะนังและอ าเภอควนกาหลง 

ตัวชี้วัดที่  33  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 177,230 คน 
มีคนไม่สูบบุหรี่ จ านวน 155,536 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจ านวน 21,694 คน อ าเภอที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย 3 
ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, อ าเภอควนกาหลงและอ าเภอท่าแพ 

ตัวชี้วัดที่  34  คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจ
ทั้งหมด จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 43,168 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ 
อ าเภอละงู, อ าเภอมะนังและอ าเภอเมืองสตูล  
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ตัวชี้วัดที่  35  คนตั้งแต่  6  ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมศาสนา ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 42,290 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอ
มะนัง, อ าเภอละงูและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  36  คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 
17,243 คน มีผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่  จ านวน 17,231 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจ านวน 12 คน อ าเภอที่
ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู,อ าเภอเมืองสตูลและอ าเภอท่าแพ 

ตัวชี้วัดที่  37  คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่    ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 
1,801 คน มีคนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จ านวน 1,798 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจ านวน 3 คน อ าเภอที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย คือ อ าเภอละงูและอ าเภอท่าแพ  

หมวดที่ 6 

ตัวชี้วัดที่  38 ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านต าบล  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 39,516 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ               
อ าเภอละงู, อ าเภอท่าแพและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  39 ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 
43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 41,642 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอละงู, 
อ าเภอท่าแพและอ าเภอเมืองสตูล 

ตัวชี้วัดที่  40  ครัวเรือนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 41,475 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอ
ละงู, อ าเภอท่าแพและอ าเภอมะนัง 

ตัวชี้วัดที่  41  ครัวเรือนเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด 
จ านวน 43,380 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 41,821 ครัวเรือน อ าเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอ
ละงู, อ าเภอท่าแพและอ าเภอมะนัง 

ตัวชี้วัดที่  42  คนที่มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 
124,697 คน มีคน  ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 124,231 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจ านวน 466 คน อ าเภอที่ไม่ 
บรรลุเป้าหมาย 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอมะนัง, อ าเภอละงูและอ าเภอควนโดน 

 
สรุปข้อมูลส าคัญ จังหวัดสตูล 

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่  อาชีพท าสวน  การนับถือศาสนาส่วนใหญ่  ศาสนาอิสลาม 
ระดับการศึกษาล าดับแรก ประถมศึกษา 4 – 6, มัธยมศึกษา 1 – 3 และต่ ากว่า ประถมศึกษา 4 ครัวเรือนที่มี
น้ าดื่มเพียงพอ  42,763  ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีน้ าใช้เพียงพอ 42,673 ครัวเรือน เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4  
จ านวน 51  คน  จ านวนคนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้  267  คน คนอายุ 15 – 60  ปี  ไม่มีอาชีพและหรือ
รายได้  3,293  คน  จ านวนคนพิการ 1,801 คน รายจ่ายรวม 5,405,632,492.00 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 124,611.14 บาท หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  273,831,676.00  บาทต่อปี เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน  6,312.39  บาท  เงินออมจากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  320,375,789.60  บาทต่อปี เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน  7,385.33 บาท 
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 ประเพณีวัฒนธรรม 
 งานประเพณีส าคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่      

 1) พิธีเข้าสุนัต  สุนัต  มาจากค าว่า  สุนนะฮ  (สุน – นะฮ)  หมายถึง  แนวหรือวิถีปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ในทุกกระบวนการ การเข้าสุนัตจึงหมายถึง การเข้าสู่ชีวิตตาม
แบบอย่างของท่านนบีฯ การเข้าสุนัตนั้น อาจท าเพียงคนเดียวหรือบางทีเจ้าภาพจัดงานอาจจะหาเด็กซึ่งเป็น
ญาติกันมาท าการขริบผนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายออกมาพร้อมๆ กันหลายคนก็มีเพ่ือท า ให้เกิด
ความอบอุ่นใจแก่ผู้ที่ที่ต้องถูกท าการขลิบ โดยการขลิบในสมัยก่อน นิยมท ากันในเวลาเช้า ระหว่างเวลา
ประมาณ 08.00 – 10.00 น. หรือตอนเย็น เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นกว่าช่วงเวลาตอนกลางวัน เมื่อขลิบ
แล้วเลือดจะไหลออกไม่มากและหยุดง่าย ซึ่งปัจจุบันในวงการผู้ที่มีการศึกษาหรือผู้ที่อาศัยในสังคมเมือง           
ที่เจริญแล้วนิยมน าบุตรหลานมาให้หมอที่เป็นมุสลิมจัดท าการขลิบที่โรงพยาบาลหรือ คลินิก โดยไม่ต้องจัดงาน
หรือพิธีการใดๆให้ยุ่งยากและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพียงแค่เสียค่าบริการและค่ายาหลังจากท าการขลิบแล้ว           
ใช้เวลารักษาประมาณ 15 วัน ก็หายเป็นปกติ ปัจจุบันนิยมท าพิธีช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่
เด็กนักเรียนปิดภาคเรียน 

 2) พิธีนิกะฮ์หรือพิธีกินเหนียว (พิธีการสมรส) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม การนิกะฮ์ หมายถึง
การผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง เพ่ือเป็นสามีภรรยากัน โดยพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม มิใช่การจด
ทะเบียนสมรสหรือการกินอยู่ฉันท์สามีภรรยาตามที่บุคคลทั่วไปเข้าใจอิสลามไม่ให้สมรสกับคนต่างศาสนา      
หากจะสมรสต้องให้ผู้นั้นมาเป็นมุสลิมด้วยความศรัทธาเสียก่อน คือปฏิบัติตามแนวทางของระบบอิสลาม เช่น                
การละหมาด ถือศีลอด บริจาคซะกาต ฯลฯ มิใช่เป็นมุสลิมเพียงกล่าวค าปฏิญาณตน และเข้าสุนัตตามที่                
บางคนเข้ากัน   

 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ.2519 หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จ
สิ้นชาวบ้านต าบลคลองขุดได้คิดร่วมกับครู อาจารย์ โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกันหารือในการแข่งขันว่าวจังหวัด
สตูล เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วโดยก าหนดเอาสนามบินจังหวัดสตูล
เป็นสนามแข่งขันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากลมว่าก าลังพัดผ่านพอดี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือว่า
เสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม โดยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 มีว่าวเข้าแข่งขัน
ประมาณ 50 ตัว และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 26 

 4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปีเป็นการเริ่มต้นของการ   
ไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9-10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ท าบุญท าทาน เพ่ือเป็นการช าระ
ร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยที่มาของประเพณีนี้มีอยู่หลายต าราด้วยกัน อย่างเช่นคนจีน เชื่อกันว่าช่วงเวลา
ต้นเดือน 9 ในเวลา 10 วัน เป็นช่วง “พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 9 พระองค์ และในช่วง
เวลาเทศการกินเจนี้เชื่อกันว่าใครที่ถือศีลกินเจในช่วงนี้พร้อมตั้งจิตอธิฐานขออะไรก็จะได้สมปรารถนา 
นอกจากนี้คนจีนยังนิยมไปไหว้เจ้าตามศาลเจ้าเพ่ือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ส าหรับคนรุ่นใหม่นิยมกินเจกัน
มากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสเรื่องห่วงใยสุขภาพมากกว่าความเชื่อโบราณ เพราะการงดเนื้อสัตว์และบริโภค
แต่ผัก ผลไม้นัน้จะช่วยช าระล้างของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้สุขภาพดีข้ึน 
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 5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) 
และ เดือน 12 (พฤศจิกายน) และกระท ากันมานานแล้ว ผู้ริเริ่ม คือ “โต๊ะอาหลี” ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพ
บุรุษ คนส าคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมีชีวิต
อยู่ เมื่อโต๊ะอีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพ่ือนึก
ถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งชาวเลจะมาบนบานเพ่ือขอพร                
เป็นประจ า ก่อนจะออกไปทะเลเพ่ือจับปลา เพราะมีความเชื่อว่า ดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็น                
สิริมงคลและอ านวยความสะดวงในการประกอบอาชีพ จุดมุ่งหมายในการท าพิธีลอยเรือ ก็คือ การลอยบาป 
และเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพกล่าวคือ การลอยเรือเป็นเครื่องก าหนดว่า การประกอบอาชีพ                 
จะเจริญก้าวหน้าหรืออัตคัดขาดแคลนโดยดูจากเรือเป็นส าคัญ คือถ้าเรือออกไปแล้ว ลอยออกไปไม่ถูกคลื่นซัด
เข้าหาฝั่งเดิมแสดงว่าชาวเกาะทั้งหลายจะโชคดี การประกอบอาชีพ คือการจับปลาจะจับได้ มาก การท ามา              
หากินจะฝืดเคียง ชาวเกาะจะประสบโชคร้ายจากภัยธรรมชาติ หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต 

 

 

 

 

 การคมนาคมขนส่ง 
 จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่าง

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

 การเดินทาง   
 1. ทางรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หรือทางหลวง
หมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการเดินทางเข้าสู่
ภาคใต้ ผ่านจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 41 ผ่านเข้า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง คือ 

  จากอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 403 จังหวัดตรัง 
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 404 เข้าอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไป ทางหลวงหมายเลข 
416 ผ่านอ าเภอทุ่งหว้าและอ าเภอละงู เข้าสู่จังหวัดสตูล 

โครงสร้างพื้นฐาน 
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  ใช้เส้นทางหมายเลข 41 เข้าสู่จังหวัดพัทลุง จากจังหวัดพัทลุงไปอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 973 
กิโลเมตร 

 2. ทางรถโดยสารประจ าทาง  มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และชั้นสอง กรุงเทพฯ-สตูล            
ทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี 

 3. ทางรถไฟ  ซึ่งมีท้ังรถเร็ว และรถด่วน จากสถานีรถไฟหัวล าโพง สามารถเดินทางไปกับขบวน
รถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถตู้
โดยสารหรือรถโดยสารประจ าทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ-
ตรัง, กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจ าทางรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้าสู่จังหวัดสตูล 

 4. ทางเครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดสตูลโดยตรง แต่สามารถใช้บริการเที่ยวบิน 
กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจ าทางจากตัวอ าเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูล 
ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อรถประจ าทางรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้าสู่จังหวัดสตูล 

 การเดินทางจากอ าเภอเมืองสตูลไปยังอ าเภอต่าง ๆ 

อ าเภอควนโดน  21 กิโลเมตร   

อ าเภอท่าแพ  28 กิโลเมตร   

อ าเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร   

อ าเภอละงู  50 กิโลเมตร   

อ าเภอมะนัง  50 กิโลเมตร   

อ าเภอทุ่งหว้า  76 กิโลเมตร 

 การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง  

ตรัง   140 กิโลเมตร  

พัทลุง   134 กิโลเมตร   

สงขลา   125 กิโลเมตร  

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

ทางหลวงของประเทศมาเลเซีย เริ่มจาก สามแยกควนสะตอ ไปถึงหลักเขตแดนที่บ้านวังประจัน ระยะทาง
ประมาณ 22 กม. เดินทางจากวังประจัน ถึงปาดังเบซาร์ และจากปาดังเบซาร์ ไป ปีนัง หรือเดินทางไปจังหวัด
สงขลา ผ่านด่านสะเดา อ าเภอสะเดา-ไปอ าเภอหาดใหญ่ (ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่) ระยะทางประมาณ 61 กม. 
และจากชายแดนวังประจันถึงเมืองกางา รัฐเปอร์ลิส ระยะทางประมาณ 36 กม. และจากรัฐเปอร์ลิส ไปปีนัง 
ระยะทาง 130 กม. 

 2. ทางน้ า จากอ าเภอเมืองไปรัฐเปอร์ลิสโดยเรือโดยสารขนาดเล็กและปัจจุบันมีเรือเฟอร์รี่ของ
บริษัท เอกชนวิ่งระหว่างอ าเภอเมือง-เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเชีย มีบริการวันละ 4 เที่ยวโดยใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ออกจากท่าเทียบเรือต ามะลังบริเวณด่านศุลกากรต ามะลัง   
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 ระบบประปา     
  

 แผนที่เขตการปกครองและที่ตั้ง 
จังหวัด 
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ระบบประปา  
 จังหวัดสตูล  มีที่ท าการประปา 2 แห่ง คืออ าเภอเมืองและอ าเภอละงู  มีสถานีผลิตน้ าประปา  

จ านวน  4  แห่งคือ อ าเภอควนโดน ต าบลวังประจัน อ าเภอละงู และอ าเภอทุ่งหว้า 

แหล่งน้ าชลประทาน  
     จังหวัดสตูล  มีแหล่งน้ าชลประทานตามแผนงานต่างๆ ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาด

กลาง, โครงการชลประทานขนาดเล็ก, ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่, และโครงการขุดลอกหนองน้ าและคลอง
ธรรมชาติ  ทั้งนี้ มีทั้งโครงการที่ยังอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานสตูลและโครงการที่ได้ถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นรับไปด าเนินการแล้ว ซึ่งโครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จใน
จังหวัดสตูล มีดังนี้   

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

 1.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก  โครงการชลประทานสตูลด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าใน
จังหวัดสตูล  โดยด าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้แก่เกษตรกร 
กระทั่งถึงสิ้นปีงบประมาณ 2555  จ านวน 75 โครงการ  มีพื้นท่ีรับประโยชน์ ประมาณ  50,900 ไร่   

 1.3 ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ จ านวน 37 โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 17,950  ไร่ 
 1.4 โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ  จ านวน 71 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 

ประมาณ  4,500  ไร่ 
 1.5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พรด.) จ านวน 6 โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ 

ประมาณ 3,000 ไร่  
 1.6 โครงการป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย (ปชด.) จ านวน 14 โครงการ  พ้ืนที่รับ

ประโยชน์ ประมาณ 7,950 ไร่ 
 1.7 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน 6 โครงการ สามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 

7,250 ไร ่
   

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

 ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัด
ครอบคลุมทุกอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จ านวน  83,697  ครัวเรือน  คิดเป็น    
ร้อยละ 97.50 
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จ านวนครัวเรือที่มีการใช้กระแสไฟฟ้า ในจังหวัดสตูล 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ คิดเป็น % 
1 เมือง 12 12 70 70 31,125 30,810 98.99 % 
2 ควนโดน 4 4 31 31 6,222 6,178 99.29 % 
3 ท่าแพ 4 4 31 31 6,933 6,810 98.23 % 
4 ละง ู 6 6 61 61 18,726 18,596 99.31 % 
5 ทุ่งหว้า 5 5 35 35 6,081 5,994 98.57 % 
6 ควนกาหลง 3 3 32 32 9,654 9,129 94.56% 
7 มะนัง 2 2 19 19 4,956 4,088 82.49% 
 รวม 36 36 279 279 83,697 81,605 97.50 % 
 
 

โทรศัพท์ 
 จังหวัดสตูล ให้บริการโทรศัพท์ครบทุกอ าเภอ มีหมายเลขท่ีรับผิดชอบจ านวน 18,080 หมายเลข  
เปิดใช้งานจ านวน 10,507 เลขหมาย คงเหลือ 7,573 เลขหมาย โดยแยกเป็นราชการ 1,023 เลขหมายบ้าน 
7,439 เลขหมาย ธุรกิจ 869 หมายเลข และสาธารณะ 972 เลขหมาย 

 มีศูนย์บริการลูกค้า จ านวน 2 ศูนย์บริการ 

1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสตูล ดูแล 32 ชุมสาย 

- พ้ืนที่บริการ อ าเภอเมือง อ าเภอควนโดน อ าเภอควนกาหลง อ าเภอมะนัง 
1. ชุมสายสตูล  2. ชุมสายควนกาหลง  3. ชุมสายฉลุง 
4. ชุมสายทุ่งนุ้ย  5. ชุมสายควนโดน  6. ชุมสายเจ๊ะบิลัง ม.2 
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. ชุมสายปลักใหญ่ใจดี 17. ชุมสายบ้านผัง 7  18. ชุมสายคลองปุโล๊ะ 
19. ชุมสายย่านซื่อ (สตูล) 20. ชุมสายบ้านถ้ าทะลุ  21. ชุมสายจุฬาภร(สตูล) 
22. ชุมสายปานชูร าลึก 23. ชุมสายหน้าแขวงการทางสตูล 1  24.ชุมสายซอยประชาชื่น 
25. ชุมสายควนกาหลงซอย 10  26. ชุมสายบ้านผังปาล์ม 2  27. ชุมสายบ้านผังปาล์ม 1 

 28. ชุมสายบ้านแรกอด 29. ชุมสายต ามะลัง 1  30. ชุมสายต ามะลัง 3 
 31. ชุมสายบิ๊กซี  32. ชุมสายอบต.เกตรี 
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2. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาละงู  ดูแล 18 ชุมสาย 

- พ้ืนที่ อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ อ าเภอทุ่งหว้า 
1. ชุมสายละงู  2. ชุมสายทุ่งหว้า   3. ชุมสายท่าแพ 
4. ชุมสายปากบารา  5. ชุมสายละงู ม.12  6. ชุมสายเขาขาว ม.3 

7. ชุมสายก าแพง ม.9  8. ชุมสายน้ าผุด ม.5   9. ชุมสายวังตง ม.9 
10. ชุมสายบ้านตูแตหล า  11. ชุมสายบ้านควนเก  12. ชุมสายแป-ระเหนือ 
13. ชุมสายนาทอน  14. ชุมสายมัสยิดควนไสน  15. ชุมสายมัสยิดกลาง(ละงู) 
16. ชุมสายวัดอาทรรังสฤษฎ์ 17. ชุมสายละงู ม.6  18. ชุมสายคลองขุด (ละงู) 

สถานภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดสตูล ปี 2553 – 2555 

ปี หมายเลขเต็ม หมายเลขเปิดใช้แยกประเภท 
ราชการ บ้าน ธุรกิจ ทีโอที สาธารณะ เลขหมายเหลือ 

2553 16,729 1,080 8,546 820 208 1,262 4,813 
2554 18,389 1,088 8,109 824 215 1,218 6,935 
2555 18,089 1,023 7,439 869 213 972 7,573 
 
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
 จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จ านวน  3  สถานี  คือ 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก)  จ านวน 3 คลื่น 

ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/ 

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

1 สถานนีวิทย ุ
กระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย จ.สตูล 

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

99.5 MHz. 
95.5 MHz. 

AM1206 KHz 

นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ 
ผู้อ านวยการสถานี 
  

โทร. 074-721535 

แฟกซ์ 074.721535
มือถือ 089-094144 

  

2 สถานี
วิทยุกระจายเสียง                
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 สถานีวิทย ุ

กระจายเสียง  
ต ารวจภาค 9  
จ.สตูล  

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ  
จ.สตูล 91150 

91.75MHz. 

 พล.ต.ต.สมควร  คัมภีระ โทร 074-787045 
แฟกซ์ 074-787222   ผบก.ภ.จ.สตูล 
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สถานีวิทยุชุมชน 
จังหวัดสตูล  มีสถานีวิทยุชุมชน  18  สถานี  คือ 

ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/ 

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

1 สถานี
วิทยุกระจายเสียง  
อีซี่เอฟเอ็ม  
(Easy F.M) 

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

90.0  MHz. นายพจนธรรม สุภเร
ผู้ด าเนนิการสถาน ี

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

2 สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
สตูล 

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

105.5 MHz. นายเจริญ กาญจนะ 
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

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

3 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
ไลฟ์ เอ็ฟ เอ็ม 
(Life F.M.) 

1111  หมู่ 3  ต.ก าแพง อ.
ละง ูจ.สตูล91140 91140 

93.75  MHz. นายสุพจน์  อาด า 
นายสถานี 

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

4 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
พีเอฟเอ็ม (94 
PFM) 

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

94.0  MHz. 
88.70 MHz. 

นายธนากร  
ทองเนื้อขาว 
ผู้อ านวยการสถาน ี

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

5 สถานีวิทยุชุมชน
ต าบลฉลุง (Satun 
Radio) 

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

97.75  MHz. ด.ต.ประสงค ์ 
ทองวิเชียร 
ผู้อ านวยการสถาน ี

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

6 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
โมเดิร์นเวฟ  
(Modern Wave) 

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

98.4  MHz. นายอัสมาน หยีมะเห
รบ   
นายสถาน ี

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

7 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
เลิฟ เรดิโอ 
(Love Radio) 

650  หมู่ 4 ต.ก าแพง 
อ.ละงู  จ.สตูล 91140 

99.0  MHz. นายธีรยุทธ ์ หลีขาว 
นายสถาน ี

โทร.074-734220 
มือถือ 089-9771289 
V_surprise@hotmail.c
om 

8 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
ไอเดียสเตชั่น 
Idea station 

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

102.5  MHz. นายเชษฐ ชชู่วย 
ผู้อ านวยการสถาน ี

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



 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) อบจ.สตูล  หน้า 52 
 

ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

9 สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา 
ฆัยรียะฮ์ 

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

105.25 MHz. นายอ๊ะหมาด นาปาเลน 
หัวหน้าสถาน ี

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

10. สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
พุทธศาสน์สัมพันธ์ 

วัดชนาธิปเฉลิม 
(ห้องสมุด) 
91000 

106.70 MHz. พระปัญญาวุฒิวิมล 
นายสถาน ี
(พระศิริ) ผู้ด าเนนิการ 

โทร.074-730473 
fm_106.7_satun@ 
hotmail.com 

11 สถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา 
รร.ศาสนธรรมวิทยา 

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

108 MHz. นายวิรายุทธ   ละเมาะ 
หัวหน้าสถาน ี

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

12 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
กรีนเรดิโอ 

12  หมู่ 7 บ้านผัง13 
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง 
จ.สตูล 91130 

89.5  MHz นายพจนธรรม  สุภเร 
หัวหน้าสถาน ี

โทร/แฟ็กซ ์074-74274 
มือถือ 081-7982274 
Easy_fm91@hotmail.com 

13 สถานีวิทยุชุมชน 
คลื่นสุขภาพ ร.พ.ละง ู

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

107.5  MHz. คุณนิตยา  ลิ่มวิริยะกุล 
หัวหน้าสถาน ี

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

14 สถานีวิทย ุ
กระจายเสียง 
ดีน่า มีเดีย 
(Dina  Radio) 

163 หมู่ 7 ต.ก าแพง 
 อ.ละงู จ.สตูล 

100 MHz. นายอับดลุการีม จิเหม 
หัวหน้าสถาน ี

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

15 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
ชุมชนควนโพธิ์ 

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

106.25 MHz. นายสายัณห ์ ศรีน้อย 
หัวหน้าสถาน ี

โทร/แฟกซ์ 074-724883 
มือถือ 089-9785324 

16 สถานีวิทยุชุมชน  
ควนกาหลง 
 

ซ.10 หมู่ 2 ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

105.90 MHz. นายปราโมทย์ สังหาญ  
นายสถาน ี

มือถือ 089-6592368 
pramotesangharn@h
otmail.com 

17 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
(สมายเรดิโอ) 

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

92.25 MHz. นายวีรศักดิ์  
ศิริวัฒนานนท ์
ผู้บริหารสถาน ี

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

18 สถานี
วิทยุกระจายเสียง 
ภูหลีเป๊ะ เรดิ
โอสเตชั่น 

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

99.0 MHz. นายเชษฐ ชชู่วย 
ผู้อ านวยการสถาน ี

มือถือ 087-3923838 
มือถือ 089-666889  
(พี่เชษฐ) 
tukgare@hotmail.com 
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การสื่อสารไปรษณีย์    
 จังหวัดสตูลมีที่ท าการไปรษณีย์ และตัวแทนจ านวน 31 แห่ง เป็นที่ท าการไปรษณีย์จังหวัด  1  
แห่ง  และท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอ 6 แห่ง ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 24 แห่ง ร้านจ าหน่ายตราไปรษณี
ยากร  6 แห่ง จุดรับรวบรวม 3 แห่ง ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ 
(Counter Automation) โดยให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร (One  Stop  Service) และบริการรับส่งสิ่งของ
ขนาดใหญ่ (Logispost) 

 
ความต้องการของจังหวัด 

1.  ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสตูลได้ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือปากบารา (เดิม) เป็น
ท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือเอนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี  

2.  การค้าชายแดน  ท่าเรือน้ าลึกปากบารา  มีความส าคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องผลักดันให้
เกิดข้ึน  ซึ่งหากโครงการดังกล่าวด าเนินแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดสตูลและภาคใต้ตอนล่าง  
สามารถเชื่อมต่อการค้ากับกลุ่มประเทศแทบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  (อินเดีย  บังคลาเทศ)  ตะวันออกกลาง  
และยุโรปได้อย่างกว้างขวาง  ในวงเงินงบประมาณ  11.986  ล้านบาท 

 3.  ระบบการขนส่ง Logistic โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร เชื่อมจังหวัดสตูล – ตรัง – 
กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต  ต้องเร่งด าเนินการเพราะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักฝั่งอันดามัน 

 
 

ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตารางแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของส านัก/กอง ปี 2554 – เดือนพฤษภาคม 2556 

ส่วนราชการสังกัด 
อบจ. 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

จ านวน
กิจกรรม 
(ครั้ง) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

จ านวน
กิจกรรม 
(ครั้ง) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

จ านวน
กิจกรรม 
(ครั้ง) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ส านักปลัดฯ 22 32,770 18 203,902 16 204,384 
กองกิจการสภาฯ 8 106,650 10 12,220 10 12,711 
กองแผนฯ 6 6,523 4 665 9 1,915 
กองคลัง 4 270 1 164 1 60 
กองช่าง 6 1,000 2 200 2 380 
กองการศึกษา 30 55,000 34 96,200 226 112,406 
กองพัสดุและทรัพย์สิน - - - - - - 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - 

รวม 76 202,213 69 313,351 264 331,856 
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ตารางแสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างถนนของ อบจ.สตูล ปี 2552-2555 

รายการ 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง 

1. ถนนดินลูกรัง - - - - - - 1 5.858 
2. ถนน  คสล.  - - - - - - 2 2.21 
3. ถนนลาดยาง 9 13.13 3 6.46 5 7.132 5 4.607 

รวม 9 13.13 3 6.46 5 7.132 8 12.675 

ที่มา : กองช่าง 

ตารางแสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างสะพานของ อบจ.สตูล ปี 2552-2555 
 

รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
จ านวนแห่ง จ านวนแห่ง จ านวนแห่ง จ านวนแห่ง 

สะพาน 1 2 - 6 

ที่มา : กองช่าง 

ตารางแสดงจ านวนถนนประเภทต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล 
 

ประเภท จ านวนสาย รวมความยาวทั้งหมด (กม.) 
1. ถนนดินลูกรัง 13 31.065 
2. ถนน  คสล.  16 16.158 
3. ถนนลาดยาง 83 243.949 

รวม 112 291.172 

ที่มา : กองช่าง 

ตารางแสดงจ านวนป่าที่ปลูกเพิ่มข้ึน ในปี พ.ศ.2552-2555 ที่ด าเนินการโดย อบจ. 

อ าเภอ ป่าบก (ต้น) ป่าชายเลน (ต้น) 
หญ้าแฝก 

(ต้น/กล้า/กอ) 
เนื้อที่  (ตร.ม.) 

1. เมืองสตูล - 1,000 100 14,400 
2. ละงู.  500 1,000 - 12,000 
3. ทุ่งหว้า      - 1,000 - 8,000 
4. ท่าแพ - 1,000 - - 
5. ควนกาหลง     - - - - 
6. ควนโดน - - - - 
7. มะนัง - - - - 

รวม 500 4,000 100 42,400 

ที่มา : กองช่าง/กองการศึกษาฯ 
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ตารางแสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ/วิสามัญ/คณะกรรมการประจ าสภาฯ ปี 2553 - พฤษภาคม 2556 

ปี / พ.ศ. 
ประชุมสมัยสามัญ 

(จ านวน/ครั้ง) 
ประชุมสมัยวิสามัญ 

(จ านวน/ครั้ง) 
จ านวนที่ประชุม 

หมายเหตุ
(คณะกรรมการ) 

2553 5 2 5 12 
2554 3 2 5 10 
2555 3 4 7 14 
2556 1 - 1 1 

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนข้อร้องเรียนของสภาฯ 

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

2553 53 53 0 
2554 118 118 0 
2555 112 112 0 
2556 - - - 

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ.สตูล  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

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

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 
 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง นายกอบจ.สตูล  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 

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

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 
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ตารางแสดงสถิติจ านวนประเภทของสาธารณภัย 
 

ประเภท 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

จ านวนครั้ง จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จ านวนครั้ง จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จ านวน
ครั้ง 

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

1. อุทกภัย (น้ า)  1 9,100 1 12,396 - - 
2. วาตภัย (ลม)  4 - 1 - 1 69 
3. อัคคีภัย (ไฟ) 3 - 3 - 2 2 
4. ธรณีพิบัติ (ดิน) - - - - - - 
5. ภัยแล้ง - - - - - - 

ที่มา : กองช่าง 

ตารางแสดงจ านวนประเภทของสาธารณภัย ปี 2554 - 2555 แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

 
อ าเภอ 

จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

อุทกภัย วาตภยั อัคคีภัย ธรณีพิบัต ิ ภัยแลง้ อุทกภัย วาตภยั อัคคีภัย ธรณีพิบัต ิ ภัยแลง้ 

1. เมืองสตูล 6,966 - - - - - 69 1 - - 
2. ละงู  2,900 - - - - - - - - - 
3. ทุ่งหว้า      - - - - - - - - - - 
4. ท่าแพ 200 - - - - - - - - - 
5. ควนกาหลง     1,130 - - - - - - 1 - - 
6. ควนโดน 1,200 - - - - - - - - - 
7. อ.มะนัง - - - - - - - - - - 

รวม 12,396 - - - - - 69 1 - - 

ที่มา  :  กองช่าง 
 

ตารางแสดงบัญชีเปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง 

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

ที่มา  :  กองคลัง 
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ตารางแสดงบัญชีอัตราก าลังบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ที่มีอยู่จริง) 

ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
ข้าราชการ 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2  
 3. ที่ปรึกษานายกฯ 4  
 4. เลขาฯ 1  
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจ า 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  

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

 5. นายช่างโยธา 7  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ  2  
กองการศึกษา ฯ 1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1  
 2. นักบริหารงานการศึกษา 1  
 3. นักวิชาการศึกษา 3  
 4. ศึกษานิเทศก ์ 2  
 5. สันทนาการ 1  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 3  
 7. ผู้อ านวยการโรงเรียน 1  
 8. ครู (คศ 2) 5  
 9. ครู (คศ 1) 11  
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 1  
 2. นักบริหารงานคลัง 2  
 3. นักวิชาการพัสดุ 2  
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1  
หน่วยตรวจสอบภายใน 1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน - ว่าง 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - ว่าง 
 รวม 92  

ลูกจ้างประจ า 
ส านักปลัด ฯ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
 2.  พนักงานประสานงานชนบท 2  
 3.  พนักงานขับรถยนต์ 2  
 5.  คนงาน 1  
กองคลัง 1. พนักงานประสานงานชนบท 1  
กองช่าง 1.  พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดหนัก 7  
 2.  พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดกลาง 9  
กองการศึกษาฯ 1. พนักงานบริการประจ าโรงเรียนนิคมฯ 1  

 รวม 24  
พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด ฯ 1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  
 3. ผู้ช่วยบุคลากร 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1  
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ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
 พนักงานจ้าง   

 6. พนักงานขับรถยนต์ 5  
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
กองกิจการสภา ฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  
กองแผนและงบประมาณ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  
 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1  
กองคลัง 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 2  
กองช่าง 1. ผู้ช่วยช่างส ารวจ 1  
 2. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 2  
 3. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 1  
 4. ผู้ช่วยช่างโยธา 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ - ยุบเลิก 
 6. คนงาน 10  
 7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2  
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ - ว่าง 
กองการศึกษาฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2  
 3. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3  
 5. คนงาน 2  
 6. ยาม 2  

 รวม 63  

* ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2556 
ที่มา: ส านักปลัดฯ 
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ตารางแสดงเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
 

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

ที่มา  :  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
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ตารางแสดงงบประมาณ 
 

ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริงปี 2555 
(บาท) 

ประมาณการปี 2556  
(บาท) 

ประมาณการปี 2557  
(บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร    
1. ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ 9,684,361.05 10,000,000.00 6,000,000.00 
2. ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ ามัน - 21,000.00 10,000.00 
3. อากรรังนกอีแอ่น 238,849.58 20,000.00 20,000.00 

รวม 9,923,210.63 10,041,000.00 6,030,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    
1. ค่าธรรมเนียมบ ารุงอบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม 881,713.90 750,000.00 755,000.00 
2. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับ
ท้องถิ่น  

19,700.00 18,000.00 15,000.00 

3. ค่าปรับการผิดสัญญา 1,023.75 25,000.00 25,000.00 
4. ค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดนัด - 1,000.00 1,000.00 

รวม 902,437.65 794,000.00 796,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 399,734.00 300,000.00 310,000.00 
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,401,351.22 3,250,000.00 3,234,000.00 

รวม 5,801,085.22 3,550,000.00 3,544,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
1. ค่าขายแบบแปลน 3,200.00 10,000.00 5,000.00 
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 242,877.00 35,000.00 40,000.00 
3. เงินที่มีผู้อุทิศให้ 120,300.00 60,000.00 65,000.00 

รวม 366,377.00 105,000.00 110,000.00 
หมวดรายได้จากทุน    
1. ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์ 15,919.00 10,000.00 20,000.00 

รวม 15,919.00 10,000.00 20,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร    
1. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 60,247,386.58 60,000,000.00 53,000,000.00 
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 64,445,774.36 60,000,000.00 59,000,000.00 
3. ภาษีบ ารุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร 5% 

10,006,687.69 10,000,000.00 6,500,000.00 

4. ค่าภาคหลวงแร่ 470,923.14 500,000.00 500,000.00 
รวม 135,170,771.77 130,500,000.00 119,000,000.00 
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ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริงปี 2555 
(บาท) 

ประมาณการปี 2556  
(บาท) 

ประมาณการปี 2557  
(บาท) 

รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ 152,179,801.27 145,000,000.00 129,500,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.    
หมวดเงินอุดหนุน    
1. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท.ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี 

- - - 

2. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ฯ 

59,216,191.00 80,000,000.00 70,500,000.00 

รวม 59,216,191.00 80,000,000.00 70,500,000.00 
รวมทั้งสิ้น 211,395,992.27 225,000,000.00 200,000,000.00 

* ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ  2557  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2556 
ที่มา  :  กองคลัง 

ข้อมูลของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ปีการศึกษา 2556 

ตารางจ านวนห้องเรียนและนักเรียน 

ชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จ านวนนักเรียน  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อ.1 2 25 28 53 
อ.2 3 46 46 92 
รวม 5 71 74 145 
ป.1 2 36 29 65 
ป.2 2 31 44 75 
ป.3 1 18 27 45 
ป.4 2 26 36 62 
ป.5 2 34 28 62 
ป.6 2 30 24 54 
รวม 11 175 188 363 
ม.1 1 24 22 46 
ม.2 1 22 27 49 
ม.3 1 16 10 26 
รวม 3 62 59 121 

รวมทั้งสิ้น 19 307 321 629 
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ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครู 
 

ต าแหน่ง 
ระดับ ค.ศ. 

ครูผู้ช่วย รวม 
1 2 3 4 5 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1   1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  1     1 
คร ู 11 4    3 18 

รวม 11 5  1  3 20 
 

ตารางแสดงจ านวนครูจ้างสอน/ผู้ช่วยครู/ครูช่วยสอน และลูกจ้างประจ า 

ประเภท จ านวน (คน) 
ครูจ้างสอนและครูจ้างสอนรายชั่วโมง 5 
ผู้ช่วยครู - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู) - 
อ่ืนๆ   
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 
     - พนักงานบริการ 1 
     - พนักงานขับรถ 1 

รวม 8 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา ประกอบด้วยการประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ไปปฏิบัติ โดยจ าแนกเป็นดังนี้ 

 1)   ประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พิจารณา
รายละเอียดตามตาราง) ซึ่งการเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) โดยจะเปรียบเทียบเฉพาะ พ.ศ.2556 กับแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีคิดเป็นร้อยละตามสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) เฉพาะในปี 2556   

กับ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 
 

 
สาขา / แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ปี (56-58) เฉพาะในปี 56 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2556 

จ านวน งบประมาณ จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1. ด้านการท่องเที่ยวท่ีประทับใจ 8 9,036,000 7 87.5 8,836,000 97.78 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมยั 9 89,038,000 8 88.88 37,318,000 41.91 

3. ด้านเศรษฐกิจ 8 2,500,000 7 87.5 1,500,000 60 

4. ด้านสังคม 40 29,954,100 38 92.5 36,554,100 122 

5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
   และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

10 7,150,000 10 100 7,350,000 102.79 

6. ด้านการบริหารจดัการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 7,671,600 7 100 7,043,000 91.80 

7. ด้านการพัฒนาเพื่อความสมานฉันท์ 
    และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

28 31,635,000 30 107 28,913,000 91.39 

8. ด้านการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ 
    โรงเรียนเป็นฐาน 

15 9,895,370 15 100 6,635,770 67.05 

รวม 125 186,880,070 121 96.8 134,149,870 71.78 

 

 

        สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) 
แยกรายยุทธศาสตร์  เฉพาะในปี 2556 

 

 

 

2)  ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 จากการสรุปปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) นั้น 
เป็นที่ทราบแล้วว่า ปัญหาที่ส าคัญ และต้องรีบแก้ไข ซึ่งได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการโครงการในแก้ไขปัญหาแยกตามสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้  อันดับแรก คือ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  อันดับที่ 2 ด้านสังคม  อันดับที่ 3  ด้านการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันท์และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี อันดับที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ  อันดับที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันดับที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 7 ด้าน
การพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  อันดับที่ 8  ด้านเศรษฐกิจ    

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แสดงข้อมูลในรูปตารางข้างต้น  โดยแต่ละสาขายุทธศาสตร์
การพัฒนานั้นได้แสดงเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว ถึงแม้ว่าการด าเนินงานไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ทุกโครงการเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน  โดยเฉพาะงบประมาณที่มีจ ากัด บางโครงการมีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณก็ได้ด าเนินการจัดสรรตามล าดับความส าคัญที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น 
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ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2555 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

สามปี 
ข้อบัญญัต ิ เบิกจ่ายแล้ว 

ลงนามสัญญา/
ก่อหนี้ผูกพัน 

ด้านการท่องเที่ยวที่ประทบัใจ 12 8 6 2 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานที่ทนัสมัย  14 15 4 11 

ด้านเศรษฐกิจ 6 2 2 2 

ด้านสงัคม 35 38 36 2 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 12 12 - 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 10 6 5 1 

ด้านความสมานฉันท์และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 22 26 19 7 

ด้านจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 20 5 3 2 

รวม 130 112 87 25 

  
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี / ข้อบัญญัติ / มีการเบิกจ่ายแล้ว / ก่อหนี้ผูกพัน,ลงนามใน  
           สัญญา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรเพ่ิมมูลค่า  สังคมพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 
 

 พันธกิจ 
1.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้

ให้กับประชาชนในจังหวัด 
2.  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของ

นักท่องเที่ยว 
4.  พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอด

ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ 

5.  พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่ 

6.  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้
ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

7.  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
8.  รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพ่ือให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคน
สตูล 

9.  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ  
ที่ดีให้มีความสุข 

10.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับ
ชนบท 

11.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

12.  พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 

 

         ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ส่วนที่ 4 
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 เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็น

รายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 
 2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน                   

มีความสงบสุข 

นโยบายของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

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

 1.1 ด้านการศึกษา  
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ 

ศึกษาจังหวัดสตูล 
(2)  พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบ ให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เน้นความรู้คู่

คุณธรรม 
(3)  มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เป็นโรงเรียนชั้นน าของ

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

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

  1.3 ด้านสังคมสงเคราะห์ 
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล 
(2)  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ

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

  1.4 ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(1)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 

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

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

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

 2. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

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

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

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

     2.3  ด้านการค้าชายแดน 
             (1)  ส่งเสริมการส่งออกสินค้า และพัฒนาการค้าชายแดน  
             (2)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
             (3)  พัฒนาตลาดนัดชายแดนวังประจัน 

     2.4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
              (1)  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
เพ่ิมความเข้มแข็ง 
              (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า 
              (3)  ส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายสินค้าชุมชนในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายสู่
สากล 

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

 3. นโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

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

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

 4. นโยบายพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการ 

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

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



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการจดัการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ 
ปลูกฝังจติส านึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื

2 800,000              1 500,000          2 600,000           5 1,900,000        

1.2  ส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 1             1,000,000 1         1,000,000 1          1,000,000 3 3,000,000        
1.3  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลย ี/จดัศูนยบ์ริการ ในการให้บริการ
นักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธม์าตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ 1           15,000,000  -   -  -   - 1 15,000,000      

1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธรุกิจท่องเที่ยว  -   - 1           100,000  -   - 1 100,000           
1.5  ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 2             6,000,000 2 3,936,500  -   - 4 9,936,500        

1.6  จดักิจกรรมประจ าปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ 
ตลอดทั้งปี 6             4,850,000 3         2,650,000 2          2,350,000 11 9,850,000        

1.7  ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยงั
ประเทศเพือ่นบ้าน 1             1,500,000 1         1,500,000 1          1,500,000 3 4,500,000        

1.8  อบรมผู้ประกอบธรุกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร 
ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว 1 100,000              1 200,000          2 350,000           4 650,000           

รวม 14 29,250,000         10 9,886,500       8 5,800,000        32 44,936,500      

ป ี2558 ป ี2559 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

ยทุธศำสตร์ที่  1 กำรทอ่งเที่ยวเชงินิเวศและกำรทอ่งเที่ยวที่ประทบัใจ

ส่วนที ่ 5   บญัชโีครงการพัฒนา

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557 - 2559)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดสตลู
ป ี2557
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ป ี2558 ป ี2559 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

ป ี2557

2.1 ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านกับเกษตรกรรม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 7 3,750,000            3 850,000          2 350,000           12 4,950,000        

2.2 จดัหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  -   -  -   -  -   -  - -                 
2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธภิาพเพือ่รองรับการขยายตัวของสินค้า
ทางการเกษตร

 -   -  -   -  -   -  - -                 

2.4 สนับสนุนการจดัต้ังศูนยว์จิยั/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 1               500,000  -   -  -   - 1 500,000           

รวม 8           4,250,000 3          850,000 2           350,000 13 5,450,000        

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่
ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจร
ให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง

9 58,549,000          8 68,550,000      8 97,240,000       25 224,339,000     

3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน และตล่ิง 
ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 1           10,000,000 6       26,666,000 7        35,750,000 14 72,416,000      

3.3 จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัย
เพือ่ความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ า 2             2,550,000 2         2,550,000 2          2,550,000 6 7,650,000        

3.4 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน
 การปลูกฝังจติส านึก และความมีวนิัยในการจราจร  -   -  -   -  -   -  - -                 

3.5 สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ
อินเตอร์เน็ต 1             7,700,000 1       10,000,000 1          1,000,000 3 18,700,000      

3.6 บ ารุงรักษา แหล่งน้ า ล าคลอง และระบบชลประทาน ให้มีประสิทธภิาพ 2             1,200,000 2         1,200,000 2          1,200,000 6 3,600,000        
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัท าผังเมืองรวมจงัหวดั ผังเมืองเฉพาะ
และผังเมืองชุมชน  -  -  -  -  -  -  - -                 

รวม 15 79,999,000         19 108,966,000   20 137,740,000    54 326,705,000     

ยทุธศำสตร์ที่  2 กำรเกษตรยั่งยนื

ยทุธศำสตร์ที่  3 กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทนัสมยั
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ป ี2558 ป ี2559 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

ป ี2557

4.1 ส่เงริมการอนุรักษ์ฟืน้ฟูพืน้ที่ป่าไม้ พืน้ที่ชายฝ่ังทะเล พืน้ที่ป่าชายเลน 
ที่เส่ือมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม

1 50,000                2 5,050,000        2 350,000           5 5,450,000        

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัหาพืน้ที่เก็บน้ า แก้มลิง ให้เพียงพอต่อการเกษตรและ
การด ารงชีวติและสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้  -   -  -   -  -   -  - -                 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติส านึกของประชาชนในการเฝ้าระวงั
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3               350,000 2           200,000 2            200,000 7 750,000           

4.4 สนับสนุนการบริหารจดัการขยะ ส่ิงปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย
2             2,754,000 2         5,452,000 1            100,000 5 8,306,000        

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัการใช้ที่ดิน ประโยชน์ที่ดิน 
การเป็นเมืองสีเขียวอยา่งยัง่ยนื  -   -  -   -  -   -  - -                 

รวม 6           3,154,000 6      10,702,000 5           650,000 17 14,506,000      

5.1 ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจดัต้ังศูนยฝึ์กกีฬา 1 500,000               -  - 1 500,000           2 1,000,000        

5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ
และจดัหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย
ให้ครบครัน 3             1,780,000 2           980,000 2            980,000 7 3,740,000        

5.3 ส่งเสริมการจดักิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจ าและต่อเนื่อง
5             8,000,000 4         7,500,000 4          7,500,000 13 23,000,000      

ยทุธศำสตร์ที่  4 กำรสง่เสริมและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยนื

ยทุธศำสตร์ที่  5 พัฒนำกำรกีฬำเพ่ือควำมเปน็เลศิและเพ่ือนันทนำกำร
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ป ี2558 ป ี2559 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

ป ี2557

5.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการกีฬาให้มีความช านาญ มีความรู้ และ
ทักษะในการบริการมากขึ้น รวมตลอดส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น

4               912,000 4           912,000 4            912,000 12 2,736,000        

5.5 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพให้กับประชาชน  -   -  -   -  -   -  -  -

รวม 13          11,192,000 10        9,392,000 11         9,892,000 34 30,476,000      

6.1 จดัให้มีกิจกรรมทางวฒันธรรม ประเพณีที่มีคุณค่าตลอดปีอยา่งต่อเนื่อง 
และการส่งเสริมการอนุรักษ์ไวซ่ึ้งประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพือ่จรรโลงไวลู้กหลานสืบไป

8 7,150,000            8 6,700,000        8 6,700,000         24 20,550,000      

6.2 ฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมแก่ประชาชน
ทุกกลุ่มอยา่งต่อเนื่อง 2             1,200,000 2         1,000,000 2          1,000,000 6 3,200,000        

6.3 ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ
พิเศษ  -   -  -   - 1            200,000 1 200,000           

6.4 ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้
เป็นผู้มีคุณธรรม ยดึมั่นในหลักศาสนา  -   - 3           600,000 1          2,000,000 4 2,600,000        

รวม 10           8,350,000 13        8,300,000 12         9,900,000 35 26,550,000      

7.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
14           18,350,000 5       12,200,000 7        12,400,000 26       42,950,010

7.2 พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 1 450,000              1 200,000           -  - 2            650,002

ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และพัฒนำภมูปิญัญำทอ้งถ่ิน

ยุทธศำสตรท์ี่  7 กำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์และสังคม
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ป ี2558 ป ี2559 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

ป ี2557

7.3 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งประเทศและการแลกเปล่ียนนักเรียน  -
  -  -   -  -   -  -                    -   

7.4 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค 2
            2,815,000  -   -  -   - 2         2,815,000

7.5 ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม
1               500,000  -   -  -   - 1            500,000

7.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 4             5,500,000 3         4,800,000 3          4,840,000 10       15,140,006

7.7 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น
1                 65,000 1           200,000  -   - 2            265,002

รวม 23          27,680,000 10      17,400,000 10       17,240,000 43       62,320,020

8.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์และการพาณิขย์ 1 150,000               -  -  -  - 1 150,000           

8.2 ส่งเสริมการจดัต้ังตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
1               600,000  -                   -   2          1,100,000 3 1,700,000        

8.3 ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน  -   -  -   -  -   -  - -                 

8.4 สนับสนุนให้มีการเปิดพืน้ที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้าชายแดนให้มี
ประสิทธภิาพ

 -
  -  -   -  -   -  - -                 

รวม 2              750,000  -                  -   2         1,100,000 4 1,850,000        

ยทุธศำสตร์ที่  8 กำรลงทนุ กำรพำณิชย ์และเศรษฐกิจของจงัหวัดสตลู
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ป ี2558 ป ี2559 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

ป ี2557

9.1 เพิม่ประสิทธภิาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 100,000              1 100,000          1 100,000           3 300,000           

9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร 
ให้มีสมรรถนะเพิม่ขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวงัเหตุและป้องกันตนเอง 1               200,000 1           200,000 1            200,000 3 600,000           

9.3 สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 4             1,900,000 4         1,900,000 3          1,800,000 11 5,600,000        

9.4 เพิม่ประสิทธภิาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมตลอดการอบรม
เพิม่พูนความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด 2               100,000 4           220,000 3            120,000 9 440,000           

รวม 8           2,300,000 10        2,420,000 8         2,220,000 26 6,940,000        

10.1 เสริมสร้างประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต

2 791,000              4 4,330,000        2 700,000           8 5,821,000        

10.2 จดัการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 4               380,000 4           380,000 4            380,000 12 1,140,000        

10.3 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารราชการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองค์กร 2               400,000 2           400,000 2            400,000 6 1,200,000        

10.4 พัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ให้ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 4             2,800,000 3         1,100,000 3          1,100,000 10 5,000,000        

ยทุธศำสตร์ที่  10 กำรบริหำรกำรจดักำรที่ดี

ยุทธศำสตรท์ี่  9 เมอืงสงบสุข

สรุป 77



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ป ี2558 ป ี2559 รวม  3 ปี

ยทุธศำสตร์

ป ี2557

10.5 พัฒนาเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือส่ือสารให้ครบถ้วน
เพือ่การปฏบัติงานที่รวดเร็วและทันเวลา 2             5,200,000 1         4,500,000 1          3,900,000 4 13,600,000      

10.6 ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร ภารกิจของท้องถิ่นให้ครอบคลุมต่อเนื่อง
3             3,060,000 2         1,060,000 2          1,060,000 7 5,180,000        

10.7 ส่งเสริมเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 4             2,250,000 3         2,150,000 3          2,150,000 10 6,550,000        

รวม 21          14,881,000 19      13,920,000 17         9,690,000 57 38,491,000      

11.1 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน 7 4,976,000            7 4,976,000        7 4,976,000         21 14,928,000      

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2                 80,000 2             80,000 2              80,000 6 240,000           

11.3 พัฒนาส่ือ วสัดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา
5               939,500 5           981,800 5            981,800 15 2,903,100        

11.4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4           16,250,000 2           250,000 2            250,000 8 16,750,000      

11.5 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการจดัการศึกษาตลอดชีวติ (SBMLD) 6               680,000 6           630,000 6            630,000 18 1,940,000        

รวม 24          22,925,500 22        6,917,800 22         6,917,800 68 36,761,100      

รวมทั้งสิ้น 144        204,731,500 122    188,754,300 117     201,499,800 383 594,985,600     

ยทุธศำสตร์ที่  11 กำรจดัศึกษำโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐำนในกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

สรุป 78



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านการท่องเที่ยว (FIT)

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวสตูล

 - จัดตั้งและส่งเสริมกิจการสภา

ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวสตูล

500,000       500,000       500,000         - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

-  มีสภาที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถี

ชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการ

ชุมชน

 - เครือข่ายชุมชนในจังหวัดสตูล        300,000   -   -   - ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน

และให้เกิดการพัฒนา

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

3 อบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยว  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการ

ชุมชน

 - เครือข่ายชุมชนในจังหวัด

 - ประชาชนที่ประกอบอาชีพที่

เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว

  -    -          100,000  - ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน

และประชาชนให้เกิดการพัฒนา

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

      800,000       500,000        600,000

1 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล (FIT)  - เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณแหล่ง

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

     1,000,000     1,000,000       1,000,000  - ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง

ท่องเที่ยวมีความสะอาด สวยงามพร้อม

ต้อนรับนักท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

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

โครงการ วัตถุประสงค์

1.2  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

1.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการทอ่งเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 79



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่

1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  - เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการข้อมูล

ด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

- เพื่อเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด

 - ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ตามแบบแปนที่ อบจ. กําหนด

   15,000,000  -  -  - มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้บริการ

นักท่องเที่ยว

 - นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและ

ได้รับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

15,000,000  -  -

1 อบรมผู้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเที่ยว

 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจการ

ท่องเที่ยวมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริการ

 - อบรมผู้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

  -         100,000   -   - ผู้ประกอบการมีความรู้  ความเข้าใจ

ระเบียบและจริยธรรมในการบริการ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

  -       100,000  -

1 ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (FIT)  - เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน

การดูเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว

 - จัดทําป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว

 ตามแบบที่อบจ.กําหนด

1,000,000  -  -  - นักท่องเที่ยวมีป้ายบอกทางเพื่อ

เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ถูกต้อง

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

หาดแหลมสน 

 - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเที่ยวหาดแหลมสน

ตามแบบแปลนที่กําหนด

     5,000,000   -   -   - ประชาชนมีสถานที่สําหรับพักผ่อน

และใช้ทํากิจกรรมต่างๆ

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ําตกธารปลิว 

ม.10 บ้านธารปลิว ต.ทุ่งหว้า 

อ.ทุ่งหว้า 

 - เพื่ออํานวยความสะดวก

แก่นักท่องเที่ยว

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีทางเดินธรรมชาติและ

น้ําตกได้มาตรฐานและปลอดภัย

 - ตามแบบแปลนที่กําหนด   -     2,936,500   -   - ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ

ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบต.ทุ่งหว้า 

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

ช่องงับ  อ.ทุ่งหว้า 

 - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 - ปรับปรุงสระน้ําสาธารณะ

ตามแบบแปลนที่กําหนด

  -     1,000,000   -   - ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่ง

ท่องเที่ยวมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

6,000,000 3,936,500  -  

1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

1.5 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว

1.3  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 80



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่

1 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล (FIT)  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

 - จัดงานเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล

- จัดกิจกรรมแสงสีเสียงสื่อผสม

       850,000        850,000         850,000  - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

ทั้งในและต่างประเทศ (FIT)

 - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

ให้ได้มาตรฐานสากล 

- ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอให้เป็นที่

ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   

- เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยว

จังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น แข่งขัน

ตกปลา,แข่งขันเรือพาย,แข่งขันเรือ

พาย,แข่งขันตะกร้อเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เท

สกาลส่งเสริม

การท่องเที่ยวอําเภอละงู 

(ยอนหอยหลอด) ฯลฯ

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

อําเภอเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และ

เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น       

- ประชาชนในจังหวัดสตูลมีรายได้

จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

3 จัดงานบาราฟิชชิ่งคัพ  (FIT)  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอให้เป็นที่

ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   

- ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแข่งขันตกปลา

 - จัดงานบาราฟิชชิ่งคัพ

ประจําปี 2557

800,000  - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเดินทาง

เข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

- ประชาชนในจังหวัดสตูลมีรายได้

จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบต.ปากน้ํา

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4 จัดการแข่งขันเรือหัวโทง (FIT)  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอให้เป็นที่

ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว   

 - จัดการแข่งขันเรือหัวโทงประจําปี 

2557

200,000  - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยว และเดินทางเข้า

มาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

- ประชาชนในจังหวัดสตูลมี

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบต.ปากน้ํา

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

5 จัดการแข่งขันวิ่งมินิ -ฮาล์ฟ

มาราธอน (FIT)

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

 - จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง 500,000  -                 -    - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

1.6 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 81



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่

6 จัดงานสตูลเฟสติวัล

(Satun Fossil Festival)

อําเภอทุ่งหว้า (FIT)

 - เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

- เพื่อพัฒนาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 - จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น 

จํานวน 1 ครั้ง 10 วัน

     1,000,000   -   -  - จังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่

- จังหวัดสตูลมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ทีดี

- มีแหล่งเรียนรู้ใหม่

อบต.ทุ่งหว้า

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

7 จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการ

ออกกําลังกาย

 - จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน 

-  จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

  -         300,000   -  -จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นโดยใช้กีฬา

เป็นสื่อ

 - ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4,850,000 2,650,000 2,350,000

1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (FIT)

 - เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศ

 - เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัด

สตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น 

วิทยุ /โทรทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ์/

สื่อสิ่งพิมพ์ /แผ่นพับ / วีซีดี คู่มือ

ท่องเที่ยว                 

                ฯลฯ

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

ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

 - นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวจังหวัดสตูล

เพิ่มขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

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

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ

ท่องเที่ยวทางทะเล

 - เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางทะเลร่วมกับเครือข่ายและ

องค์กรอื่นๆ

 - จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 ครั้ง

100,000   -  -  - ได้แนวทางในการจัดการด้านการ

ท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมคิดร่วมทํา

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 จัดอบรมมัคคุเทศก์  - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้

เป็นมาตรฐานสากล

 - เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน

  - เยาวชนและประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดสตูล ผู้ประกอบอาชีพด้าน

การนําเที่ยวที่ยังไม่มีใบอนุญาตนํา

เที่ยว

 -        200,000  -  - บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

1.8  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 82



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่

3 จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา

ดูงานด้านการท่องที่ยว

 - เพื่อกําหนดรูปแบบในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และพัฒนาการท่องเที่ยว

ให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่น

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยว

 - ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ในจังหวัดสตูล 

 - บุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดสตูล 

- ผู้ประกอบการโรงแรม  โฮมสเตย์

              ฯลฯ

               -                 -   300,000 - ผู้ประกอบการสามารถนําความรู้ที่ได้

ไปพัฒนาสถานประกอบการของตนเอง

ให้มีมาตราฐานที่ดีขึ้น

- บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

- ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดสตูลมี

อาชีพที่มั่นคง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4 อบรมผู้ประกอบการร้านค้า  โรงแรม

  และสถานบริการ

 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และ

เข้าใจด้านระเบียบข้อกฎหมายของ  อบจ.

และเข้าใจถึงการนําเงินภาษีไปพัฒนาจังหวัด

 - อบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า 

โรงแรม น้ํามัน ก๊าซ และสถาน

บริการในจังหวัดสตูล

  -                -             50,000  - ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 - อบจ. จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองคลัง)

      100,000       200,000        350,000

  29,250,000    9,886,500      5,800,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 83



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 งานวันจําปาดะของดีเมืองสตูล (FIT)  - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จําปาดะ

และผลไม้อื่นๆ ของชาวอําเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล

- เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ซื้อพบผู้ผลิต

และกระตุ้นเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกี่ยวกับผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ

 - จัดงานวันจําปาดะของดีเมืองสตูล 

ปี 2557

           300,000            300,000            300,000  - ได้ประชาสัมพันธ์ จําปาดะ และผลไม้

อื่นๆ และส่งเสริมด้านการตลาด ทั้ง

ผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผู้ค้า

- ได้กระตุ้นเกษตรกร กลุ่มผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกี่ยวกับการผลิตทั้ง

คุณภาพและปริมาณ

ทต.ควนโดน

 อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 ประกวดศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

จังหวัดสตูล (FIT)

 - เพื่อแสดงผลงานของศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

 - เพื่อเป็นตัวอย่างของศูนย์บริการฯอื่นๆ

ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจําตําบล

  - จัดประกวดศูนย์ฯ              50,000              50,000              50,000  - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศูนย์บริการอื่นๆ 

ในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการฯ 

ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - ประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์ฯ 

ในระดับภาคและระดับประเทศ 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและ

น่าอยู่

อุดหนุน

สนง.เกษตรฯ

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

3 ส่งเสริมอาชีพเกษตร (FIT)  - เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

- เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตร

 - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร          1,000,000            500,000   -   - เกษตรกรมีอาชีพเสริม

 - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

4 ส่งเสริมหมู่บ้านนําร่อง

เกษตรแนวใหม่ (FIT)

 - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตด้าน

การเกษตร

 - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ดินและการทําผสมปุ๋ย 

คลินิกหมอดิน ให้กับเกษตกรสวน

ยางพารา สวนปาล์ม และสวนผลไม้

(พื้นที่ร่อง 4 แห่ง)

         1,000,000   -    -   - เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ดินและการทาํผสมปุ๋ยเพื่อลด

ต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  2 การเกษตรยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2.1 ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการสร้างองค์ความทางด้านเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 84



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพื่อบริหารจัดการประมงพื้นบ้าน 

(FIT)

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน  - จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล

ชาวประมงพื้นบ้าน 

- ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหาร

จัดการเพาะพันธุ์ปลา เพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์

           200,000    -    -   - ชาวประมงพื้นบ้านได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

- ชาวประมงพท้นบ้านมีความรู้ด้าน

การเพาะพันธุ์ปลา สามารถสร้างอาชีพ

สร้างได้ในครัวเรือน

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

6 ปรับปรุงโรงอัดก้อนยางในสถาบัน

เกษตรกร  (FIT)

 - เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราอัดก้อนให้สามารถ

จําหน่ายในราคาที่สูงขึ้น

- เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ช่วยเหลือเกษตรกรด้านผลผลิตตกต่ํา

 - จัดหาเครื่องอัดก้อนยาง

ในสถาบันเกษตรกร  

จํานวน  2 เครื่อง

         1,000,000   -    -   - ผลผลิตยางอัดก้อนจําหน่ายได้ใน

ราคาที่สูงขึ้น

- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

อุดหนุน

สภาเกษตกร

จ.สตูล

(กองแผนฯ)

7 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรมืออาชีพ

ด้านปศุสัตว์ จังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิด

ความตื่นตัวในด้านการพัฒนาอาชีพด้านการ

เลี้ยงสัตว์ และสร้างเครือข่ายเกษตรกรการ

เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดในจังหวัดสตูล

- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์

ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และ จนท.

ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์

 - จัดกิจกรรมประกวด 1 ครั้ง            200,000   -   -  - เกษตกรได้รับความรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

- เกษตกรมีความตื่นตัวในการ

เลี้ยงสัตว์

- มีครือข่ายเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์

แต่ละชนิดในจังหวัดสตูล

อุดหนุน

สนง.ปศุสัตว์

จ.สตูล

อบจ.สตูล

(สําหนักปลัดฯ)

        3,750,000           850,000           350,000

  -   -   - 

 -  -  -

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านการเกษตร  (FIT)

 - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและหาแนว

ทางการพัฒนาการเกษตรสตูล

 - จัดตั้งและส่งเสริมกิจการ

สภาที่ปรึกษาด้านการเกษตร

          500,000  -  -  - สามารถยกระดับการบริหารจัดการ

ด้านการเกษตรสตูล

อบจ.สตูล

 (กองแผนฯ)

          500,000                   -                     -   

        4,250,000           850,000           350,000

2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร

2.2  จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 85



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ถนนผิวจราจรลาดยาง

1 สายควนโต๊ะเหลง - คลองบาราเกด 

หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 10 ต.ควนโดน 

เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.ควนกาหลง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 3.920 กม.

lat 6.8174 long 100.0705 ถึง

lat 6.8377 long 100.0695

           7,235,000                      -     -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ควนโดน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2  สายบ้านซอย 9 - บ้านซอย 8 

ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 1.500 กม.

(ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร)

lat 6.8867;  lat 6.8932;

long 100.0108 long 100.0075

           6,960,000   -   -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 สายบ้านในเมือง ม 12 บ.ควนตานี

ม.4 ต.ละงู อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 1.000 กม.

lat 6.8608 long 99.7923 ถึง

lat 6.8639 long 99.7828

           6,173,000   -   -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4 สายเทศบาล 1 ต.กําแพง -

ต.ปากน้ํา, ต.แหลมสน  อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 7.60 ม.  

ระยะทาง 212 เมตร

6° 52' 56.57'' 99° 46' 45.37''

6° 52' 56.02'' 99° 46' 52.21''

              500,000   -   -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

**

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 86



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 สายบ้านผังปาล์ม 1 หมู่ที่ 1

ต.ปาล์มพัฒนา และ บ้านผัง 19 

หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 900 เมตร 

(ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร)

N 061087 E 0772662 ถึง

N 0601860 E 0772990

           4,500,000   -  -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

 ต.ปาล์มพัฒนา

ต.นิคมพัฒนา

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

6 สายบ้านห้วยน้ําดํา ม.1 ต.ควนกาหลง

- บ้านน้ําหรา ม.6 ต.ทุ่งนุ้ย

อ.ควนกาหลง

 - เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 1,500 ม.

กม.ที่ (3+200 - 4+700)

lat 6.874283 long 100.73700 ถึง

lat 6.894762 long 100.077479

           4,500,000   -   -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าและ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

อบต.ควนกาหลง

อบต.ทุ่งน้ย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

7 สายซอยเขียดแก้ว - ผัง 36 ม.10 

บ้านห้วยไทร ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00  ม.  

ระยะทาง 2.000  กม.

  -            10,800,000   -   - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

8 สายบ้านทุ่งเกาะปาบ ต.เขาขาว

อ.ละงู - บ.ผัง 47 ต.นิคมพัฒนา

อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00  ม.  

ระยะทาง 1.000 กม.

  -            6,000,000   -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

9 สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว -

ผัง 41 ม.11  บ้านห้วยมะพร้าว 

ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00  ม.  

ระยะทาง 2,000  เมตร

6° 55' 27.27'' 99° 50' 55.43''

6° 55' 31.73'' 99° 51' 22.22''

  -            10,800,000   -   - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

10 สาย บ.ควนกันติง -  บ.กาลันยีตัน  

(บ.ควนกันติง หมู่ที่ 7 ต.บ้านควน - 

บ.กาลันยีตัน ม.5 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 1.000 กม.

                     -                        -   5,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 87



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 สาย บ.ควนโต๊ะเหลง - บ.ควนนิมิตร

(บ.ควนโต๊ะเหลง ม.4  

ต.ควนโดน   อ.ควนโดน -

บ.ควนนิมิตร ม.1 ต.ควนกาหลง

อ.ควนกาหลง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - 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

(กองช่าง)

12 สาย บ. ผัง 42 - บ.ผัง 5 

(บ.ผัง 42 ม.8 - บ.ผัง 5 ม.4 

ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 2.000 กม.

                     -                        -              8,400,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

13 สาย บ.ซอย 6 - บ.ปลักหว้า 

( บ.ซอย 6 ม.4  ต.ควนกาหลง 

อ.ควนกาหลง - บ.ปลักหวา้ ม.4  

ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ )

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 6.00 ม.  

ระยะทาง 3.900 กม.

                     -                        -             16,380,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ควนกาหลง

อบต.ท่าแพ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

14 สาย บ.หนองคล้า - บ.ควนใหญ่

(บ.หนองคล้า ม.10 ต.กําแพง -

บ.ควนใหญ่ ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้า

 - 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.กําแพง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

15 สาย บ.ผัง 6 - บ.ผัง 8  (บ.ผัง 6

 ม.9 ต.นิคมพัฒนา - บ.ผัง 8 ม.4 

ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - 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

(กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 88



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ถนนผิวจราจร คสล.

16 สายทุ่งอินตี ม.1 บ้านโต๊ะซะ 

ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ

สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวก

- เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน

 -  ผิวจราจร กว้าง 6 ม.ระยะทาง 

1.000 กม.

Lat 6.8001 long 99.9465 ถึง

lat 6.7998 long 99.9377

           2,000,000   -   -  - ประชาชนทั้งสัญจรไปมาได้

สะดวกและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

- มีถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

อบต.ควนสตอ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

**

17  สายเลียบคลองชลประทาน ม.1 

ต.คลองขุด อ.เมือง 

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 5.00 ม.  

ระยะทาง 900 เมตร

lat 6.6389 long 100.0806 ถึง 

lat 6.6532 long 100.0842

           6,681,000   -   -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

18 สายเลียบคลองมําบัง หมู่ที่ 5

ต.บ้านควน อ.เมือง

 - เพื่อฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมและปรับปรุง

ถนน ที่เกิดจากน้ําท่วม ให้ได้มาตรฐาน

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ให้มีความสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจรไป-มา 

- เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการ

ส่งเสริมให้ท้องถิ่นให้เป็นบ้านเมือง

ที่น่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 - ผิจราจร กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 945.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 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 พร้อมวางท่อ

คสล.มอก. ชั้น 3 Ø 1.00 ม. 

จํานวน 2 ชุด จุดละ 8 ท่อน

รวม 16 ท่อน

lat 6.7141 long 100.0627 ถึง

lat 6.7026 lpng 100.0589

  -            3,260,000   -  - สามารถฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซม

และปรับปรุงถนน ที่เกิดจากน้ํา

ท่วมได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

- สามารถบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน ให้มีความสะดวก 

ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา 

สามารถดํารงชีวิต และประกอบ

อาชีพได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

อบต.บ้านควน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 89



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 สาย บ.สะพานแร่ - บ.บ้านป่าเสม็ด 

(บ.สะพานแร่ ม.5 ต.ท่าแพ -  

สายสมานมิตร 1 บ้านป่าเสม็ด 

ม.2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ)

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ

สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวก

- 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

20 สายบ้านเขาน้อยใต้ ม.12 ต.ฉลุง

- บ.เขาน้อยเหนือ ม.3 ต.ย่านซื่อ

- บ้านกุปังปะโหลด ม.2 ต.ควนสตอ

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ผิวกว้าง 5.00 ม.  

ระยะทาง 1.000 กม.

  -            6,000,000   -  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

21 สาย บ.คลองน้ําเค็ม - บ.คลองขุด  

(บ.คลองน้ําเค็ม หมู่ที่ 16  ต.ละงู 

- บ .คลองขุด หมู่ที่ 9 ต.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - 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

( กองช่าง )

22 สาย บ.นาโต๊ะแจ - บ.โคกพยอม  

( บ.นาโต๊ะแจ ม.2 ต.ละงู - 

บ.โคกพยอม ม.18 ต.ละงู อ.ละงู)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรและขนส่งสินค้า

 - 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

( กองช่าง )

 ซ่อม/สร้างถนน

23 ปรับปรุง/ ซ่อม /สร้างถนนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ปรับปรุง/ ซ่อม /สร้างถนน 

ระยะทาง 15.000  กม.

          20,000,000           20,000,000           20,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

        58,549,000         68,550,000         97,240,000
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

สะพานคสล.

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพาน 

คศล.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คศล. 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.

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

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

2 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองลําตอละ ม.

3 ต.เขาขาว อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ

สัญจรไปมาสะดวก

- เพื่อประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 14 ม.  

ตามแบบที่กําหนด

  -            1,596,000   -  - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

รวดเร็ว 

- ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้

อย่างสะดวก 

อบต.เขาขาว

อบต.น้ําผุด

อบจ.สตูล 

3 ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3

ต.ฉลุง อ.เมือง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 9.00 ม.ยาว 12.00 ม.

ตามแบบที่กําหนด

                     -              1,200,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ฉลุง

อบจ.สตูล

4 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองปาหนัน 

หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม.

ตามแบบแปลนที่กําหนด

                     -                 720,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบต.ท่าเรือ

อบจ.สตูล

5 ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 2 ต.ควนโดน

อ.ควนโดน - หมู่ที่ 1 ต.ควนกาหลง

อ.ควนกาหลง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 7.00 ม. ยาว 35.00 ม.

ตามแบบที่กําหนด

                     -              3,150,000                      -    - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

6 ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านอุใดเจริญ  

ม.6 ต.อุใดเจริญ-บ้านผัง

44-117 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 9.00 ม.ยาว 70.00 ม.

ตามแบบที่กําหนด

                     -                        -              7,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

3.2   ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้าง  สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน และตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 1 ต.น้ําผุด -  

หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 7.00 ม.ยาว 15.00 ม.

ตามแบบที่กําหนด

                     -                        -              1,350,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

8 ก่อสร้างสะพานบ้านผัง 16,17,19

หมู่ที่  8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้างขนาด  6.00  ม.ยาว  

10.00  ม. ตามแบบที่กําหนด

                     -                        -                 900,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

9 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองดุสน ม.6 

บ้านปันจอร์ - ม.7 บ้านปากบาง 

ต.ย่านซื่อ  อ.ควนโดน  จ.สตูล

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้างขนาด  4.00  ม.ยาว  

45.00  ม. ตามแบบที่กําหนด

                     -                        -              3,000,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือ

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

  - ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือตามแบบที่อบจ.

กําหนด

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

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

11 ก่อสร้างผนังกั้นคลื่น  หมู่ที่ 3,4,6  

บ้านบุโบย  บ้านสนใหม่ บ้านสนกลาง 

 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

 - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํา

 - จํานวน 1 แห่ง

ตามแบบที่กําหนด

                     -                        -              3,500,000  - ประชาชนมีความสะดวกในการ

สัญจรทางน้ํามากขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

        10,000,000         26,666,000         35,750,000

1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย

บนถนน

 - เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ

อันตรายบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ อบจ.

 - ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร

และก่อสร้างเครื่องหมายจราจร

ไฟแดง บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

บนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของอบจ.สตูล ฯลฯ

2,500,000           2,500,000           2,500,000            - ประชาชนมีความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา 

 - ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในการ

สัญจรไปมา

อุดหนุน

แขวงการทางสตูล

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

3.3   จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ํา

ท่าเทียบเรือ เขื่อน ตลิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 92



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดสตูล

 - สนับสนุนหน่วยงานด้านคมนาคม  

ความปลอดภัยทางถนน  โดยสนับสนุน

อุปกรณ์  เช่น  กรวย  แท่งแบ่งช่อง

จราจร ไฟกระพริบ  เป็นต้น  เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงาน

 - สนับสนุนหน่วยงานในการ

ปฏิบัติงาน เช่น สถานีตํารวจภูธร  

สํานักงานขนส่งจังหวัด สํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด

50,000               50,000               50,000                - เกิดการบูรณาการด้านอุปกรณ์ 

 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน

ระหว่าง  อปท.กับหน่วยงาน

รับผิดชอบและองค์กรต่างๆ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2,550,000          2,550,000          2,550,000          

 -  -  -

1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบประปา  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ําอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งปี

 - ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบ

ประปา ตามแบบที่กําหนด

                     -                        -              1,000,000  - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําอุปโภค 

บริโภคตลอดปี

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

2 ติดตั้งระบบส่องสว่าง  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญญจรไปมาและมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

 - ติดตั้งระบบส่องสว่างในพื้นที่

จังหวัดสตูล

           7,700,000                      -                        -    - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 - ขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัด

สตูล

                     -             10,000,000                      -    - ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

          7,700,000         10,000,000           1,000,000

3.5  สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟา้ โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต

3.4  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฏหมาย และความปลอดภัยในการใช้ถนน  การปลูกฝังจิตสํานึก  และความมีวินัยในการจราจร

ก่อสร้าง/ขยายเขตประปา

ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 93



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

1 กําจัดสิ่งกีดขวางลําน้ํา  ลําคลองสาย

หลัก และป้องกันตลิ่ง

 - ดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางน้ํา  

ลําคลองสายหลัก  เช่น  คลองดูสน  คลอง

ท่าแพ  คลองละงู  พร้อมงาน

ป้องกันตลิ่ง  เพื่อให้เกิดการไหลของน้ํา

ลดความรุนแรงของอุทกภัย

 - ลําคลองสายหลัก 3 แห่ง  

คลองดูสน  คลองละงู  คลองท่าแพ

              200,000               200,000               200,000  - ลําน้ําสายหลัก ของ จ. สตูล

มีความสวยงาม  

 - มีการระบายน้ําที่ดีลดปัญหา

อุทกภัย

 - ป้องกันตลิ่ง ล้ําน้ําสายหลักเกิด

ความปลอดภัยกับบ้านใกล้ตลิ่ง

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

2 ปรับปรุงสระน้ําสาธารณะประโยชน์

ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง

 -แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการ 

เกษตร ปศุสัตว์ และน้ําอุปโภค บริโภค

 - ปรับปรุงสระน้ํา ตามแบบที่

กําหนด

lat 6.6501; lat 6.6501; 

lat 6.6499; lat 6.6505;

lat 6.6506; lat 6.6505;

long 99.9773 long 99.9796; 

long 99.9764 long 99.9764;

long 99.9772; long 99.9773

           1,000,000   -   -  - สามารถแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนได้

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

3 ขุดลอกลําคลอง หนอง บึง สระ  - แก้ปัญหาน้ําท่วม

- แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการ 

เกษตร ปศุสัตว์ และน้ําอุปโภค บริโภค

 - ขุดลอกลําคลอง หนอง บึง สระ

ตามแบบที่กําหนด

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

เดือดร้อนของประชาชนได้

- น้ําไม่ท่วมขังในไร่นาและ

บ้านเรือนราษฎร

อบจ.สตูล

( กองช่าง )

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

 -  -  -

79,999,000        108,966,000       137,740,000       

3.6 บํารุงรักษา  แหล่งน้ํา  ลําคลอง  และระบบชลประทาน  ให้มีประสิทธิภาพ

3.7  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 94



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

 (FIT)

 - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการรักษาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ในความสําคัญของการ

ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ปลูกป่าชายเลน

 - จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาป่า

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจ สร้างจิตสํานึกโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ แก่ประชาชน

(การปลูกหญ้าแฝก)

             50,000              50,000              50,000  - พื้นที่ป่าของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษา

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(การปลูกหญ้าแฝก)

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ําทางทะเล 

(ปะการังเทียม)

 - เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์สัตว์น้ํา  สามารถ

สร้างรายได้ให้ชาวประมงเพิ่มขึ้น

 - ก่อสร้างและจัดวางปะการังเทียมใน

พื้นที่จังหวัดสตูล

                   -            5,000,000                    -    - ระบบนิเวศน์ได้รับการฟื้นฟู และ

ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 ปลูกป่าชายเลน  - เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน  - สนับสนุนหน่วยงาน องค์กร อปท.

พื้นที่ชายทะเลใน จ.สตูล

  -    -             300,000  - จังหวัดสตูลมีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น อบจ.สตูล

(กองช่าง)

50,000            5,050,000        350,000          

  -   -   - 

1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(FIT)

 - เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

จังหวัดสตูล

 - จัดอบรมปลูกจิตสํานึกเครือข่าย

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

200,000           100,000           100,000            - ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม

4.2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาพื้นที่เก็บน้ํา แก้มลิง ให้เพียงพอต่อการเกษตรและการดํารงชีวิต และสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้

4.3 ส่งเสรม สนับสนุนการสร้างจติสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2 คลองสวยน้ําใส (FIT)  - เพื่อติดตามคุณภาพน้ําในแม่น้ํา

ลําคลองของจังหวัดสตูล

 - กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์เพื่อติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําลําคลอง

เช่น คลองละงู คลองดุสน คลองท่าแพ 

เป็นต้น

           100,000            100,000            100,000  - แหล่งน้ํา แม่น้ําลําคลอง ได้รับการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําและพัฒนา

ปรับปรุง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 บริหารจัดการกองทุน

ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน (FIT)

 - เพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับ

ชุมชน ในการลดภาระในการรักษาสุขภาพ

ของคนในชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืนในอนาคต

- เพื่อร่วมกันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ชุมชนในพื้นที่ต่อประเด็นทางสิ่งแวดล้อม

ของตนเอง

 -จัดตั้งกองทุนและบริหารจัดการ

กองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

ชุมชน

             50,000  -  -  - มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับชุมชน สามารถการลดภาระ

ในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชน

ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

-ประชาชนร่วมกันสร้างความรู้สึก

เป็นเจ้าของชุมชนในพื้นที่ในการรักษา

สิ่งแวดล้อมของตนเอง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

          350,000           200,000           200,000

1 สนับสนุนการจัดการด้านขยะ (FIT)  - สนับสนุนการดําเนินงานดา้นการจัดการ

ขยะ   ให้หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ การจัดการ

ขยะ ขยะมีพิษ ฯลฯ

 - กําจัดขยะติดเชื้อ ขยะมูลฝอย และ

ของเสียอันตรายในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัด

สตูล

           100,000            100,000            100,000  - มีหน่วยงานเข้ามาดูแล  รับผิดชอบ

ด้านการจัดการขยะ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 สบทบค่าก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลแบบครบวงจร 

อําเภอละงู  (FIT)

 - เพื่อเป็นศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม 

ของอปท.ใกล้เคียง แบบครบวงจร ที่ถูก

สุขลักษณะ สามารถรองรับขยะและสิ่งปฏิกูล

เพียงพอในอนาคต

- เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง

และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมือง

 - ตามแบบแปลนที่กําหนด

 - สมทบเงินเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง

ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

และถูกสุขลักษณะ

         2,654,000          5,352,000   -  - มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตาม

หลักสุขาภิบาลอย่างเป็นระบบ ครบ

วงจร สามารถรองรับจํานวนขยะที่

เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้าง

ภาพพจน์ที่ดีกับท้องถิ่น ลดปัญหาการ

เกิดแหล่งพาหนะของเชื้อโรค

ทต.กําแพง

อบจ.สตูล

        2,754,000         5,452,000           100,000

                   -                      -                      -   

        3,154,000       10,702,000           650,000

4.4 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้ที่ดิน ประโยชน์ที่ดิน  และการเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน  - เพื่อเป็นที่พักผ่อนและนันทนาการของ

ประชาชน

 - ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชนใน

พื้นที่จังหวัดสตูล

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

(กองช่าง)

500,000          -                 500,000          

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา

สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล

 - เพื่อให้สนามกีฬากลางเป็นสนามกีฬาที่ได้

มาตรฐานสากลรองรับการแข่งขันในระดับ

ภูมิภาคและประเทศได้

 - ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง สนาม

กีฬา และจัดซื้อครุภัณฑ์  เช่น 

ปรับปรุงถนน ก่อสร้างโรงยิมฯ  จัดซื้อ

รถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ      

900,000           900,000           900,000            - สนามกีฬาสามารถรองรับการแข่งขัน

ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนามกีฬา

 - เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้ประจําสนาม

 - เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

 - จัดหาอุปกรณ์กีฬาพื้นฐานไว้ประจํา

สนามอย่างเพียงพอ

             80,000              80,000              80,000  - ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกําลัง

กาย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

3 ปรับปรุงสนามกีฬา  - เพื่อรองรับการออกกําลังกายของประชาชน

 - เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาประจําสนาม

 - ปรับปรุงสนามกีฬาและจัดหา

อุปกรณ์การกีฬาประจําสนาม

           800,000   -   -  - ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกําลัง

กาย

อบต.เกตรี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

**

        1,780,000           980,000           980,000

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

5.1  ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา และสวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา

5.2  พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ และจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  5    พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 97



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

จังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมกีฬาจังหวัดสตูล ให้ประสบ

ความสําเร็จสู่อาชีพ

 - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งเรง

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

จังหวัดสตูล

 - ส่งเสริมการออกกําลังกายของ

ประชาชนทุกวัย

         3,000,000          3,000,000          3,000,000  - จังหวัดสตูลมีนักกีฬาที่มีคุณภาพ 

ประสบความสําเร็จ และประชาชนได้

ออกกําลังกายมากขึ้น

อุดหนุนสมาคม

ส่งเสริมการกีฬา

จ.สตูล/อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 จดัการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน  - เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสตูล มี

ทักษะและโอกาสในการแข่งขันกีฬา

 - เพื่อหาตัวแทนนักกีฬา ไปแข่งขันในระดับ

ภาค/ประเทศ

 - จัดแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน

 ระดับจังหวัด 

           500,000            500,000            500,000  - นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดสตูลได้

พัฒนาทักษะ ทางด้านกีฬา และสนใจ

การเล่นกีฬามากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

3 จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออก

กําลังกาย

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูล

 - จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก          2,500,000          2,500,000          2,500,000  - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและ

สมบูรณ์

- การกีฬาของจังหวัดมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

4 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล

เข้าร่วมการแข่งขัน

 - เพื่อส่งบุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้และระดับ

ท้องถิ่นต่างๆ

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่บุคลากร

ของอบจ.สตูลกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น อบจ.คัพ

ภาคใต้        

                       ฯลฯ

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

บุคลากรอบจ. สตูลกับหน่วยงานท้องถิ่น

อื่น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

5 จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรง

- เพื่อปลูกฝัง และเสริมสร้างทักษะด้าน

กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาขั้นพื้นฐาน 

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อการอาชีพ

- เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนห่าง

ไกลยาเสพติด

 - ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์

ประจําปี 2557

           500,000  -  -  - สามารถปลูกฝังทัศนคติที่ดี ทําให้

เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่า

และความสําคัญของการกีฬา

- สามารถพัฒนาให้เยาวชน และ

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

- เสริมสร้างทักษะและพื้นฐานการ

เป็นนักกีฬาที่ดี ส่งผลให้การกีฬาจังหวัด

สตูลพัฒนาต่อไป

ทต.กําแพง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

**

        8,000,000         7,500,000         7,500,000

5.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจําและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 98
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(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาได้รับ

ความรู้ ประสบการณ์ กฎกติกา

 - ระเบียบการแข่งขันที่ทันสมัย และเป็น

ปัจจุบันสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด

ให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

 - จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬา

                     ฯลฯ

           200,000            200,000            200,000  - บุคลากรด้านการกีฬาของจังหวัด

สามารถนําความรู้ไปพัฒนาการกีฬาและ

ถ่ายทอดได้ถูกต้อง เหมาะสม

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2 ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจงัหวัดไป

แข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักกีฬาตัวแทน

ของจังหวัดได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาในระดับต่าง ๆ

 - ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสตูลเข้า

ร่วมการแข่งขันในระดับภาค / ประเทศ

           500,000            500,000            500,000  - นักกีฬาตัวแทนของจังหวัดได้ทักษะ

ทางด้านกีฬาเข้าใจกฎกติกาการเล่นกีฬา

ได้อย่างถูกต้อง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

3 จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา

และวิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจํามัสยิต   (ตาดีกา) 5 

จังหวัดชายแดนใต้

 - เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนตาดีกาโอกาสใน

การแข่งขันกีฬาและวิชาการ

 - จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรม

กีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิต(ตาดีกา)

 5 จังหวัดชายแดนใต้

           200,000            200,000            200,000  - นักเรียนได้แสดงผลงานทักษะ 

ความสามารถและเผยแพร่ผลงาน

- นักเรียนมีความสนใจในการแสวงหา

ความรู้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

4 พัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา)  - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาได้รับ

ความรู้ ประสบการณ์ กฎกติกา

 - ระเบียบการแข่งขันที่ทันสมัย และเป็น

ปัจจุบันสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด

ให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - จัดอบรม/จัดส่งครูอาสาพัฒนากีฬา

เข้ารับรม

             12,000              12,000              12,000  - บุคลากรด้านการกีฬาของจังหวัด

สามารถนําความรู้ไปพัฒนาการกีฬาและ

ถ่ายทอดได้ถูกต้อง เหมาะสม

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

          912,000           912,000           912,000

  -   -   - 

      11,192,000         9,392,000         9,892,000

5.4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการกีฬาให้มีความชํานาญ มีความรู้ และทักษะในการบริการมากขึ้น รวมตลอดส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น 

5.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 99



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกถึง

ความสามารถและได้รับความรู้ ความ

สนุกสนาน

 - จัด/ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

 - สนับสนุนของขวัญ/ของที่ระลึก

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

และเหมาะสมกับวัย

ทต.กําแพง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

**

2 อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชาสามเณร

และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ

 - เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ห่างไกลยาเสพตดิ

 - เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและปฎิบัติตามหลัก

คําสอนของศาสนาได้แก่เด็กและเยาวชน

และประชาชน

 - เด็ก เยาวชน  ประชาชนผู้นับถือ

ศาสนาพุทธในจังหวัดสตูล  

300,000           300,000           300,000          - เด็ก เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี

มีศิลลธรรม

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

3 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ

ศาสนา

 - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้

เข้าถึงเยาวชนมากขึ้น

 - กระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา

 - ฝึกอบรม เยาวชน ประชาชน และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 - ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ

ศาสนา  เช่น  วันวิสาขบูชา  วัน

มาฆบูชา ฯลฯ

200,000           200,000           200,000          - เยาวชนมีความตระหนัก 

ที่จะสืบทอดและดํารงไว้ซึ่งศาสนาพุทธ

สืบไป

  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

4 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  - เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ความรู้และ

ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

 - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา            500,000            500,000          500,000  - ประชาชนได้ความรู้และตระหนักถึง

วัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์ไปสู่เยาวชน

รุ่นหลัง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6.1  จัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่า ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจรรโลงไว้ลูกหลานสืบไป 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  6  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

5 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

จังหวัดสตูล

 - เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ความรู้และ

ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรม  เช่น งานกินเจ  

วันคริตส์มาส งานชักพระ 

วันสงกรานต์ ฯลฯ

           850,000            600,000          600,000  - ประชาชนได้ความรู้และตระหนักถึง

วัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์ไปสู่เยาวชน

รุ่นหลัง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  และ

แสดงว่าวนานาชาติ (FIT)

 - เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญยาชาวบ้านในการเล่น และประดิษฐ์

ว่าว

 - จัดกิจกรรมแข่งขันว่าวประเพณี

จังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ

         2,200,000          2,000,000        2,000,000  - ประชาชนเกิดความสํานึก 

หวงแหน ประเพณี วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

7 จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมมัด

 - เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมได้รู้และ

ระลึกถึงประวัติศาสดามูฮัมมัด

 - จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติท่าน

ศาสดามูฮัมมัด

300,000           300,000           300,000          - ประชาชนชาวไทยมุสลิมรู้ถึงประวัติ

และหลักคําสอนของศาสดามูฮัมมัด

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

8 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - เพื่อให้ประชาชนเยาวชนมุสลิมได้ปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา

 - ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน          1,800,000          1,800,000        1,800,000  - ประชาชนเยาวชนมุสลิมได้ปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

        7,150,000         6,700,000       6,700,000

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลัก

ศาสนา

 - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรศาสนามีบทบาทใน

สังคมมากขึ้น

 - เพื่อให้ประชาชนเพิ่มความรู้คุณธรรม

จริยธรรม

 - จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

และต่างจังหวัด

           700,000            500,000          500,000  - องค์กรศาสนาและประชาชนมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

เยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)

 - เพื่อเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้แก่เด็ก

เยาวชน 

 - เพื่อเป็นสถานที่ที่ให้เยาวชนได้ทํากิจกรรม

และแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

มุสลิม อบจ.สตูล 

(ศูนย์คลองชา้ง)

500,000           500,000           500,000          - สามารถเป็นศูนย์ประสานและให้

ความช่วยเหลือแก่เยาวชน 

 - เป็นสถานที่ที่ให้เยาวชนได้ทํา

กิจกรรมและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

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

6.2  ฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และ

บํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ

 - เพื่ออนุรักษ์ และบํารุงรักษาโบราณสถาน 

โบราณวัตถุให้คงอยู่คู่จังหวัดสตูล

 - ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และ

บํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ

  -    -  200,000          - โบราณสถานและโบราณวัตถุได้รับ

การอนุรักษ์ และบํารุงรักษา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

                  -                     -           200,000

1 อบรมให้ความรู้ครูสอนด้านศาสนา

 กีรอฮาตี

 - เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรม หลักการปฏิบิตของศาสนาที่

ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคมและ

ประเทศชาติ

 - ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื้นที่จังหวัด

สตูล

 - 200,000            -  - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักธรรมหลักการปฏิบัติทางศาสนาที่

ถูกต้อง 

 - รู้จักวิธีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกต้อง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 อบรมพระนวกะภูมิคู่ธรรม 

(พระบวชใหม่)

 - เพื่อให้พระบวชใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพระธรรมวินัยที่สําคัญ ในเบื้องต้น

อย่างถูกต้อง

 - พระนวกะบวชใหม่ และสามเณร

จํานวน   300 รูป

 - 100,000            -  - พระบวชใหม่มีความรู้ความเข้าใจใน

ศาสนาทายาทที่ดี  ปฏิบัติหน้าที่

กิจวัตรต่าง ๆ 

อย่างถูกต้องในพระธรรมวินัย

สนง.พระพุทธฯ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

3 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสงฆ์  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสงฆ์  - สัมมนาพระสงฆ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการบริหารจัดการสงฆ์

 - 300,000            -  - พระสงฆ์มีศักยภาพในการบริหาร

จัดการสงฆ์

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

4 จัดซื้อรถปฏิบัติศาสนกิจเคลื่อนที่  - เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลาจัด

กิจกรรมประเภทต่างๆ ในจังหวัดสตูล

 - ประชาชนมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมประเภทต่างๆ ในจังหวัดสตูล

 -  - 2,000,000        - ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ได้ปฎิบัติศาสนกิจครบถ้วนตามหลัก

ศาสนา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

 - 600,000          2,000,000      

8,350,000        8,300,000        9,900,000      

6.3  ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญพิเศษ

6.4  ส่งเสริมให้ผู้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํา

ร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน

(หลักสูตรกีฬา)

 - เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ

สอนเน้นหลักสูตรพิเศษที่สอดคล้องกับ

บริบทความต้องการของท้องถิ่น

 - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป

พัฒนาตนเองและท้องถิ่น

 - เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 - หลักสูตรการท่องเที่ยว 

 - หลักสูตรการกีฬา 

 - หลักสูตรสองระบบ 

 - หลักสูตรการศึกษาทางเลือก 

(ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย)

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

             ฯลฯ

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

ความสามารถตามความต้องการของ

ท้องถิ่นและยกฐานะคุณภาพชีวิตของ

คนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น

อุดหนุน 

รร.ท่าแพผดุงวิทย์

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้

แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

 - เพื่อให้นักเรียนศูนย์ตาดีกาได้พัฒนาทักษะ

และแสดงผลงานความรู้ความสามารถ

 - จัดให้มีการแสดง การประกวดแข่งขัน

ทักษะทางด้านวิชาการและกีฬาของ

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด

           150,000            150,000            150,000  - นักเรียนศูนย์ตาดีกาได้แสดงผลงาน

ทักษะความสามารถ

และเผยแพร่

 - นักเรียนมีความสนใจในการ

แสวงหาความรู้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

3 บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

อบจ.สตูล

 - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีแหล่งศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้

 - เป็นศูนย์รวมข้อมูล  ข่าวสาร  วิทยาการ  

และเทคโนโลยีไว้บริการแก่เยาวชนและ

ประชาชน

 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ไว้

ประจําศูนย์ฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ

             50,000              50,000              50,000  - เยาวชนและประชาชนมีแหล่ง

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี  

( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

7.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4 การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนา

เด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น 

(ศูนย์ GTX) จังหวัดสตูล

 - เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ศูนย์ทดสอบและศูนย์

อบรมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ

- เพื่อเสาะหา  พัฒนา  และส่งเสริมเด็กและ

เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ           

  - การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนา

เด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น 

(ศูนย์ GTX) จังหวัดสตูล

  - จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษ

           500,000            500,000            500,000  - เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ความสามารถมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

(FIT)

 - เพื่อให้เยาวชนประชาชนได้เตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนเพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 - เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับ

นักเรียน เยาวชนและประชาชนเพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ให้กับ

ประชาชน

       10,000,000        10,000,000        10,000,000  - เยาวชนประชาชนของจังหวัดสตูล

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม

และวัฒนธรรมอาเชียน

 - เยาวชนประชาชนมีความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6  ส่งเสริมวิชาการโรงเรียนถ่ายโอน

ท้องถิ่นภาคใต้

 - เพื่อจัดเวทีวิชาการและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันของครูและบุคลากรโรงเรียน

ถ่ายโอน

ท้องถิ่นภาคใต้

 - ครูและบุคลากรของโรงเรียน

ถ่ายโอนท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด 

ทุกคน

           300,000   -   -  - การนําความรู้และประสบการณ์ไป

พัฒนากรอบแนวทางจัดการเรียน

รู้การบริหารจัดการในสถานศึกษา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

7 จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์

เยาวชนมุสลิม

 - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมให้มีบทบาทในสังคมมากขึ้น

และพัฒนาศักยภาพผู้นําองค์กรฯ

 - จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์

เยาวชนมุสลิม

              ฯลฯ

           500,000                    -                      -    - องค์กรมุสลิมมีประสิทธิภาพและ

สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของ

ความเข้าใจมากขึ้น

อุดหนุน

สนง.คก.อิสลามฯ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

8 นิเทศการศึกษา  - เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอน

 - เพื่อนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมของ

สถานศึกษาในสังกัดและที่รับอุดหนุน

งบประมาณจาก อบจ.

 - จัดทําแผนการศึกษาของ อบจ.สตูล

 - นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมของ

สถานศึกษาในสังกัดและที่รับอุดหนุน

งบประมาณจาก อบจ. จํานวน 4 

โรงเรียน ฯลฯ

             50,000  -  -  - สถานศึกษาในสังกัดและที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจาก อบจ.สามรถ

ดําเนินการกิจกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

9 จัดตั้งและบริหารจัดการ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบจ.สตูล

 - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีแหล่งศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้

 - เป็นศูนย์รวมข้อมูล  ข่าวสาร  วิทยาการ  

และเทคโนโลยีไว้บริการแก่เยาวชนและ

ประชาชน

 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ไว้

ประจําศูนย์ฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ

200,000            -  -  - เยาวชนและประชาชนมีแหล่ง

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

อบต.เกตรี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

**

10 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 4 ดี (FIT)  - เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนให้เน้นไปที่การพัฒนาการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับพัฒนาและการทํางานของ

สมองและอารมณ์ของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น

ระบบ ในการสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ

ดี สติปัญญาดี อารมณ์ดี และสังคมดี

 - พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 4 ดี            100,000  -  -  - เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาด้าน

สุขภาพดี สติปัญญาดี อารมณ์ดี และ

สังคมดี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

11 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนนําร่อง (FIT)

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้

มาตรฐาน

- เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการศึกษา

แก่เด็ก

 - โรงเรียนนําร่อง 8 โรงเรียน          2,000,000  -  -  - เด็กในจังหวัดสตูลมีทักษะเพิ่มขึ้น

- ผลการสอบ O-net ทุกระดับชั้น

ของจังหวัดสตูลเกินค่าเฉลี่ย

- เด็ก เยาวชน สามารถสื่อสารภาษาที่

 2 ได้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

12 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา 

(FIT)

 -เพื่อร่วมออกแบบแนวทางการศึกษาให้

ตอบสนองตรงตามความต้องการของสตูล

- เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาของสตูล

- เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัดสตูลใน

ระยะยาว

 - จัดตั้งและส่งเสริมกิจการสภา

ที่ปรึกษาด้านการศึกษาจังหวัดสตูล

           500,000  -  -  - จังหวัดสตูลมีสภาที่ปรึกษาด้าน

การศึกษา สามารถออกแบบเนวทาง

การศึกษาสตูลให้ตรงตามความ

ต้องการ สามารถยกระดับการศึกษา

สตูลให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

13 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดสตูล

 - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร

ทางการศึกษา  บุคลากรของ อปท.,

หน่วยงานอื่นๆและประชาชนในจังหวัด

สตูล

         1,500,000                    -                      -    - สามารถนําความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้

เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้

มีประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

14 เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสตูล 

เข้ามหาวิทยาลัย

 - เพื่อให้นักเรียนชั้นม.6 ในจังหวัดสตูลได้มี

โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น

- เพื่อสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทาง

วิชาการให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสทาง

การศึกษา

- ยกระดับคุณภาพชีวีตของเยาวชนใน

จังหวัดสตูล

 - นักเรียนชั้น ม.6 ในจังหวัดสตูล

จํานวน 1,000 คน

         1,000,000                    -                      -    - นักเรียนชั้น ม.6 มีโอกาสศึกษาต่อ

ในะดับอุดมศึกษามากขึ้น

 - คุณภาพการศึกษาจังหวัดสตูล

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อุดหนุน

รร.สตูลวิทยา 

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

15 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

 - เพื่อส่งเสริมโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนให้มีความพร้อมในการเรียนการ

สอนตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอบจ. 

กับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 - สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์  และสื่อการ

เรียนการสอน

 - ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

 - พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนกิจกรรม

ทางวิชาการกีฬาและอื่น ๆ 

 - พัฒนาบุคลากร

              ฯลฯ

 -  - 100,000            - โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมี

ความพร้อมในการจัดการเรียนการ

สอนมากขึ้น

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

16  เตรียมรับโรงเรียนถ่ายโอน  - เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงเรียน

มาสังกัดอบจ.

 - กิจกรรมเตรียมความพร้อม  -  - 100,000            - มีความพร้อมในการรับโรงเรียนถ่าย

โอน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

      18,350,000       12,200,000       12,400,000

1  พัฒนาสมรรถนะครู ผู้ดูแลเด็ก ในการ

ใช้หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี (FIT)

 - เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ผู้ดูแลเด็ก 

ในการใช้หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี

 - จัดอบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในการใช้

หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี จํานวน 300 คน

450,000            -  -  - ครู ผู้ดูแลเด็ก มีความพร้อมและ

สามารถใช้หลักสูตรปฐมวัย 4 ดี

 ในการเรียนการสอนได้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 พัฒนาศักยภาพครูศูนย์การศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การศึกษา

อิสลามประจํามัสยดิ (ตาดีกา)

 - จัดอบรมครูศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา)

 - 200,000            -  - บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

          450,000           200,000                   -   

7.2  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

  -   -   - 

1 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือทาง

การแพทย์สําหรับอาคารห้องพักผู้ป่วย

และแพทย์แผนไทย รพ.ทุ่งหว้า (FIT)

 - เพื่อให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่

ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน

มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์สําหรับอาคารห้องพัก

ผู้ป่วยและแพทย์แผนไทย

         2,000,000   -    -   - ประชาชนมารับบริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน และเข้าถึงบริการ

ที่สะดวก  มีเครื่องมมือที่มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัยและเพียงพอ

ต่อการใช้งาน

อุดหนุน 

สสจ.สตูล

รพ.ทุ่งหว้า

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2  จัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนและพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ รพ.ควนโดน 

(FIT)

 - เพื่อให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่

ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน

มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 - จัดซื้อเครื่องยูนิตทําฟัน เครื่องฟัง

เสียงหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องวัดความ

ดันโลหิตแบบดิจิตอล

           815,000   -    -   - ประชาชนมารับบริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน และเข้าถึงบริการ

ที่สะดวก  มีเครื่องมมือที่มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัยและเพียงพอ

ต่อการใช้งาน

อุดหนุน 

สสจ.สตูล

รพ.ควนโดน

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

        2,815,000                   -                     -   

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านสวัสดิการ (FIT)

 - เพื่อร่วมมออกแบบแนวทางด้านสวัสดิการ  -จัดตั้งและส่งเสริมกิจการสภา

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ

           500,000  -  -  - มีแนวทางการดําเนินงานด้าน

สวัสดิการ

อบจ.สตูล

(สํานกัปลัดฯ)

          500,000                   -                     -   

1 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  และกลุ่ม

เสี่ยง (FIT)

 - เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชน

 - เพื่อให้มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้

ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้

สะดวก

 - ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 

จํานวน 5,000  คน

 - คัดกรองผู้ป่วยโรคต่าง ๆ

         3,000,000          3,000,000          3,000,000  - ประชาชนได้รับบริการทาง

การแพทย์

 - มีการเฝ้าระวัง  ดูแลสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

7.3  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนักเรียน

7.4  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนการป้องกันและการควบคุมโรค

7.5  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

7.6  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2 สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (FIT)

 - เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการและ

กิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทยืแก่คนพิการ  ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่

จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหลังจากการ

เจ็บป่วยฉับพลัน  ในระบบบริการสาธารณสุข

ในชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนพิการให้

เพิ่มมากขึ้น

 - สนับสนุนงบประมาณ การฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพต่อ

สุขภาพระดับจังหวัด

         2,000,000          1,700,000          1,700,000  - เกิดการพัฒนาระบบบรกิารและ

กิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์แก่คนพิการ  ผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหลัง

การเจ็บป่วยฉับพลัน  ในระบบบริการ

สาธารณสุขในชุมชนและการมีส่วน

ร่วมของคนพิการให้เพิ่มขึ้น

สนง.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

3 สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการ  

ผู้สูงอายุ (FIT)

 - เพื่อจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ

ในจังหวัดสตูลให้เป็นระบบและสามารถ

ค้นคว้าได้รวดเร็ว

 - สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการ

ผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล

           100,000   -    -   - มีฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุใน

จังหวัดสตูลที่เป็นปัจจุบันและ

มีระบบและสามารถค้นคว้าได้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4 จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ (FIT)  - เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ และแก้ปัญหาการ

ขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการ 

ด้อยโอกาส ให้สามารถรับบริการที่ศูนย์

การศึกษาพิเศษได้สะดวก

 - จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ            400,000   -    -   - สามารถแก้ปัญหาการ

ขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็ก

พิการ ด้อยโอกาส ให้สามารถรับ

บริการที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษได้

สะดวก

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 พัฒนาศักยภาพแกนนําคนพิการ

จังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง

ขององค์กรคนพิการและเครือข่าย  ให้มีการ

รวมตัวและมีบทบาทในภาคสังคม

ทุกอําเภอ (80 คน)   -             100,000   -   - มีแกนนําที่มีความรู้ความสามารถ

ช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกัน

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

6 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ

คนพิการ

 - เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคน

พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เหมาะสมกับ

สภาพความพิการตามบริบท

 - คนพิการไม่มีที่อยู่อาศัย / ยากจน 

อําเภอละ 1 คน/1หลัง

  -   -             140,000  - คนพิการที่ยากจนได้รับการดูแล  

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ

ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

        5,500,000         4,800,000         4,840,000
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มขึ้น

 - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลิตขนม  ฯลฯ

- จัดสถานที่ (บูช) สําหรับผู้พิการ

             65,000            200,000   -  - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอัตราการ

ว่างงานลดลง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

            65,000           200,000   - 

      27,680,000       17,400,000       17,240,000

7.7  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1  ส่งเสริมการลงทุน  - เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในจังหวัดสตูล

มากขึ้น และทํางานแบบบูรณาการ สนอง

นโยบายของรัฐ และเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าถึงสถาบันการเงินในระบบมาขึ้น

 - จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการลงทุน

                       ฯลฯ

           150,000                    -                      -    - มีการลงทุนในจังหวัดสตูลมากขึ้น อุดหนุน

หอการค้าจ.สตูล

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

          150,000                   -                     -   

1  ก่อสร้างห้องน้ํา ห้องส้วม สาธารณะ  - เพื่อใหป้ระชาฃนได้ใช้ประโยชน์และมี

ความสะดวก

 - เพื่อให้มีห้องน้ําที่ถูกสุขอนามัย มีมาตรฐาน

 - ตามแบบแปลนที่ อบจ. กําหนด            600,000   -   -  - มีห้องน้ําที่ได้มาตรฐานในการ

ให้บริการประชาชน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

**

2 ปรับปรุงตลาดนัดควนโดน  - เพื่อส่งเสริมการลงทุนและให้มีสถานที่

จําหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

 - ตามแบบแปลนที่ อบจ. กําหนด   -    -            100,000  - มีการลงทุนในจังหวัดสตูลมากขึ้น 

- มีตลาดนัดที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 ปรับปรุงตลาดนัดชายแดนไทย - 

 มาเลเซีย

 - เพื่อส่งเสริมให้มีการค้าขายชายแดน

มากขึ้น

 - ตามแบบแปลนที่ อบจ. กําหนด                    -     -          1,000,000  - การค้าขายชายแดนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อบจ.สตูล

(กองช่าง)

          600,000                   -           1,100,000

 -  -  -

  -   -  -

          750,000                   -           1,100,000

8.4  สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

8.1  ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิขย์

8.3  ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน

8.2  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 110



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 - เพื่อให้อพปร.มีการแสดงออกด้านต่างๆ 

และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างกัน

 -ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  เช่น จัดงานวัน 

อปพร.,เครือข่ายทางทะเล เป็นต้น

100,000           100,000           100,000            - อพปร.ในจังหวัดสตูล ได้ร่วมกัน

แสดงออก และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกัน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

100,000          100,000          100,000          

1 จัดงานวนั  อสม.  - เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ อสม.

 ในจังหวัดสตูล  ในการดําเนินการสุขภาพ

ภาค ประชาชน  

 - เพื่อรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน

สุขภาพและประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. 

ที่ปฏิบัติงานดีเด่น

 - พัฒนาบทบาท  อสม. ในพื้นที่

 - ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขจาก

ทุกอําเภอในจังหวัดสตูล  จํานวน  

2,000  คน

           200,000            200,000            200,000  - อสม. ในจังหวัดสตูลมีขวัญและ

กําลังใจในการพัฒนางานสาธารณสุข

 - สร้างความสามัคคีและความสามนฉันท์

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

          200,000           200,000           200,000

1 จัดงานวันสตรีสากล  - เพื่อส่งเสริมให้สตรีในระดับจังหวัดได้ทํา

กิจกรรมร่วมกัน

 - เพื่อสร้างความสมานสามัคคีประชาชนใน

จังหวัด

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 

 คน

           300,000            300,000            300,000  - สตรีในระดับจังหวัดได้ทํากิจกรรม

ร่วมกัน  สร้างความสมานสามัคคีของ

ประชาชนในจังหวัด

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

9.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

9.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  9 เมืองสงบสุข

ที่

9.3  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 9  เมืองสงบสุข 111



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่

2 สุดยอดผู้นําสู่ความสมานฉันท์  - เพื่อสร้างความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง

และสนับสนุนพันธกิจขององค์กร 

- เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัด

 - ผู้นําทุกกลุ่มในจังหวัดสตูล          1,000,000          1,000,000          1,000,000  -  ทําให้เกิดความสมานฉันท์

ในจังหวัด

อบจ.สตูล

(กองกิจฯ)

3 กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ได้ศึกษา

วิธีการต่าง ๆ ในระบบประชาธิปไตย และ

ได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม

 - จัดกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์

 - จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน

 - กิจกรรมค่ายเยาวชนสํานึกรักท้องถิ่น 

เสริมสร้างความสมานฉันท์

                     ฯลฯ

           500,000            500,000            500,000  - เยาวชนสามารถเป็นผู้นําและ

เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

ในชุมชนได้

 - เยาวชนสามารถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

4  สานสัมพันธ์ผู้นําท้องที่กับผู้นํา

ท้องถิ่น

 -  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําท้องที่

กับผู้นําท้องถิ่นในการทํางานร่วมกัน

 - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นําท้องที่

ร่วมกับผู้นําท้องถิ่น

100,000 100,000                    -    -เกิดความร่วมมือระหว่างผู้นําท้องที่กับ

ผู้นําท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

        1,900,000         1,900,000         1,800,000

1 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - เพื่อปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึง

ภัยยาเสพติด

 - จัดรณรงค์ เสวนา จัดนิทรรศการ 

แข่งขันกีฬา

             50,000              50,000              50,000  - ประชาชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือ

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

ประจําปี 2557

 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

รัฐบาล 

- เพื่อควบคุมการเผยแพร่ระบาดของ

สารเสพติดรวมทั้งปัญหาอื่นๆ

 - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการ

บําบัดรักษาผู้เสพ /ผู้ติดยาในระบบและ

นอกระบบ

- สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ

ติดของศูนย์

             50,000              50,000              50,000  - สามารถส่งเสริมและสนับสนุนแนว

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

- สามารถส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายมาตรการจัดระเบียบสังคม

ของกระทรวง

- สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ

สารเสพติดรวมทั้งปัญหาอื่นๆ

อุดหนุน

ศพส.จ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

9.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมตลอดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  เมืองสงบสุข 112



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่

3 ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด  - เพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชน ให้สามารถ

ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ได้อย่างยั่งยืน

 - จัดฝึกอบรมเครือข่ายชุมชน 

จํานวน 1 รุ่น

 - จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  -               20,000              20,000  - ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างยั่งยืน อบจ.สตูล

สํานักปลัดฯ

4  ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน  - เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนแม่

ของจังหวัดสตูลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 -จัดประกวดกองทุนแม่ของแผน่ดิน   -             100,000                    -    -กองทุนแม่ของแผ่นดินมีประสิทธิภาพ

ในการทํางานด้านการป้องกันยาเสพติด

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

          100,000           220,000           120,000

        2,300,000         2,420,000         2,220,000
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ.  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ

 - อบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  

ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง

           200,000            200,000          200,000  - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อใน

ระดบั ป.ตรี  ป.โท  ของบุคลากร  

อบจ.สตูล

 - เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล

 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตาม

จํานวนที่ได้รับคัดเลือก

           591,000            500,000          500,000  - บุคลากรนําความรู้ที่ได้มาพัฒนา

องค์กร  เพื่อนําไปสู่ความเจริญของ

ท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

3 อบรมวินัยให้แก่บุคลากร อปท.  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติและ

การบริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาข้าราชการ  พนักงานจ้าง ของ อบจ.

 - จัดอบรมให้กับบุคลากร  อปท. ใน

จังหวัดสตูล

  -             130,000   -   - บุคลากรขององค์กรมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติและการบริหารงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4 ฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษา

ดูงาน

 - เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงพฤษติกรรมของ

ตนเองและผู้อื่น

 - เพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีใน

องค์กร

 - อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

  -           3,500,000   -   - เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการร่วมกันในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี

ประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล

(กองกิจการสภาฯ)

          791,000         4,330,000         700,000

1 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - เพื่อให้ อบจ. มีแผนเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานในด้านต่าง ๆ

 - จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  ตามระเบียบกําหนด

           100,000            100,000          100,000  - อบจ. สตูล มีแผนเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

10.1  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

10.2  จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สตูล

 - เพื่อให้ อบจ.มีเครื่องมือในการติดตาม 

และประเมินผลแผนต่าง ๆ

 - จ้าองค์กรหรือสถาบันเพื่อติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ 

รวบรวมเป็นรูปเล่ม 

           200,000            200,000          200,000  - อบจ. สตูล มีผลการดําเนินงาน

เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการจัดทํา

แผนฯ และโครงการในอนาคต

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อบจ.สตูล

 - เพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

 - เพื่อรับทราบความก้าวหน้า/ปัญหาและ

อุปสรรค ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

 - ติดตามโครงการตามมติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

 - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผล

             50,000              50,000           50,000  - ได้รับทราบความก้าวหน้า/ปัญหา

และอุปสรรค ของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาฯ

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

4 จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 - เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  - จ้างสํารวจประเมินผลความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

             30,000              30,000           30,000  - ผลสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

          380,000           380,000         380,000

1 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - เพื่อศึกษาวิจัยต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

 - เพื่อให้มีข้อมูลเป็นกรอบแนวทางการ

พัฒนาจังหวัดในอนาคต

 - จ้างศึกษาวิจัยเพื่อการพัมนาในแต่ละ

ด้าน  เช่น  การท่องเที่ยว  การขนส่ง  

การเกษตร  การอุตสาหกรรม  เป็นต้น

           300,000            300,000          300,000  - รายงานการศึกษาวิจัยต่อการพัฒนา

ในด้านต่าง ๆ 

 - มีข้อมูลเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

จังหวัดในอนาคต

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองค์กร (BSC)

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

และการบริหารงานขององค์กร สามารถ

 - เพื่อนําความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาข้าราชการ  พนักงานจ้าง

 - ประเมินการปฏิบัติงาน 4 ด้าน  (BSC) 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร       

                ฯลฯ

           100,000            100,000          100,000  - บุคลากรขององค์กรมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติและการบริหารงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

          400,000           400,000         400,000

1 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

บริหารองค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน 

เช่น  โต๊ะทํางาน / เก้าอี้ กล้องถ่ายรูป

เครื่องคอมพิวเตอร์ ทีวี วิทยุสื่อสาร

  ฯลฯ

           500,000            500,000          500,000  - องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(ทุกกอง)

10.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

10.4  พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 เพิ่มประสิทธิภาพเเครื่องมือสําหรับ

ซ่อมเครื่องจักรกลอบจ.สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

บริหารองค์กร

 - จัดหาเครื่องมือสําหรับซ่อม

เครื่องจักรกล

           100,000            100,000          100,000  - องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือซ่อมแซม

ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างที่อยู่

ในความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

 - เช่น อาคารสํานักงาน ห้องประชุม

บ้านพัก แหล่งท่องเที่ยว เสาไฟฟ้า 

ประปา  เครื่องจักรกล เป็นต้น   

( ตามแบบแปลนที่กําหนด)

           500,000            500,000          500,000  - ประชาชนได้รับประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของอบจ.

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4 ปรับปรุงอาคารสถานที่จัดเก็บพัสดุ 

อบจ.สตูล

 - เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  - อาคารขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 

20 ม. (ตามแบบแปลนที่กําหนด)

         1,700,000   -    -   - ส่งเสริมในด้านการบริหารจัดการของ

อบจ.

อบจ.สตูล

(กองพัสดุฯ)

        2,800,000         1,100,000      1,100,000

1 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ขององค์กร

 - จัดหาเครื่องจักรกล เช่น รถขุด

ตีนตะขาบ  ตักหน้าขุดหลัง  รถบด

ล้อเหล็ก ฯลฯ

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

ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล 

อบจ. สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงาน

เครื่องจักรกล

 - เพื่อเป็นศูนย์บํารุง เครื่องจักรกล

ของ อบจ.

 - พัฒนาและก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคศูนย์เครื่องจักรกล

เช่น รั้ว ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า 

(ตามแบบแปลนที่กําหนด)

         1,000,000                    -     -  - องค์กรมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานมากขึ้น               

- ส่งเสริมในด้านการบริหารจัดการของ

อบจ.

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

        5,200,000         4,500,000      3,900,000

1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

หน้าที่ และผลงานขององค์กร

 - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่

 และผลงานขององค์กรให้ส่วนราชการ

ประชาชนได้รับทราบ

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล

 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ

ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย วีซีดี 

แผ่นพับ เป็นต้น

         1,000,000          1,000,000       1,000,000  - ส่วนราชการ ประชาชนได้ทราบ

ภารกิจ หน้าที่ และผลงานขององค์กรได้

อย่างถูกต้อง

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

10.5  พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารให้ครบถว้นเพื่อการปฏบัติงานที่รวดเร็วและทันเวลา

10.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของท้องถิ่นให้ครอบคลุมต่อเนื่อง
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 พัฒนาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซด์)

 - เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

 - เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แพร่หลาย

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบเครือข่าย

- จัดระบบบริการ One Stop Service

 -  พัฒนา เว็ปไซด์ อบจ.

                  ฯลฯ

             60,000              60,000           60,000  - อบจ. สตูล มีระบบสารสนเทศที่

สามารถสนับสนุนด้านการบริหาร

จัดการองค์กร

 - เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่

อบจ.สตูล

กองแผฯ

3  ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล  - เพื่อประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ

 - จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

ตามแบบที่กําหนด

         2,000,000   -    -  - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร อุดนหนุน

ท.เมืองสตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

        3,060,000         1,060,000      1,060,000

1 อบจ. พบประชาชน  - เพื่อได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

รับทราบสภาพปัญหา และส่งเสริมอาชีพ

รายได้ ตลอดจนสร้างจิตสํานึกในการมีส่วน

ร่วมให้กับประชาชน

   - เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทํางาน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม  และ

ผลงานของ อบจ. สตูล ให้ประชาชนรับทราบ

 - ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประชาชน          2,000,000          2,000,000       2,000,000  - อบจ.ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

รับทราบปัญหา และส่งเสริมอาชีพรายได้

 ตลอดจนสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วม

ให้กับประชาชนและมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นทํา ทําให้เกิดความโปร่งใสในการ

ทํางาน

อบจ.สตูล

(กองกิจการสภาฯ)

10.7  ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
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2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

2 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น ( clinic center )

(FIT)

 - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด

 - เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

 - จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เยาวชน  

ประชาชน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

 - ดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาตาม

มติคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

           100,000            100,000          100,000  - อปท.  หน่วยงานราชการส่วนกลาง/

ภูมิภาคประสานการพัฒนาร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและ

การพัฒนาตามลําดับความสําคัญ

 - ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถ

แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น

มากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

3 เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล

 - เพื่อให้สมาชิกสภา/นายก อบจ. ตาม

ระเบียบและกฎหมาย

 - เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 - เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล

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

ระเบียบและกฎหมาย

 - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามระบอบ

ประชาธิปไตย

อบจ.สตูล

(กองกิจการสภาฯ)

4 ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  - เพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ระบอบประชาธิปไตย   

 - ดําเนินกิจกรรมพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง

           100,000                    -                   -    - ประชาชนมีความตื่นตัวในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย

อบจ.สตูล

(กองกิจการสภาฯ)

        2,250,000         2,150,000      2,150,000

      14,881,000       13,920,000      9,690,000

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี 118



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

1 การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่  - เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับทักษะความรู้  

ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
 - ครูและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอก

สถานศึกษา  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุก

คน

           120,000            120,000            120,000   - ครูและนักเรียนมีความรู้และทักษะ

จากประสบการณ์ตรงนํามาใช้กับ

ท้องถิ่นตรง

รร.นิคมฯ

2 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ค่าย

วิชาการ

 - เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับทักษะ

กระบวนการ

 - จัดค่ายวิชาตามกลุ่มสาระปีการศึกษา

ละ 1 ค่าย

             50,000              50,000              50,000  - นักเรียนได้เพิ่มทักษะกระบวนการ

ทางวิชาการ

รร.นิคมฯ

3 ประชาธิปไตยในโรงเรียน  - เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนปฏิบัติตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 - ครูและนักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุขโดยยึดหลักคารวะธรรม

สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม

             15,000              15,000              15,000  - นักเรียนเข้าใจกระบวนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยและสามารถ

นําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

รร.นิคมฯ

4 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

 - เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและใน

ท้องถิ่น

 - ครูและนักเรียนทุกคนไม่เสพยาเสพ

ติดและป้องกันชุมชนให้ปลอดจากสิ่ง

เสพติด

             21,000              21,000              21,000  - ไม่มีนักเรียนเสพสิ่งเสพติดทุกประเภท รร.นิคมฯ

5  อาหารกลางวัน  - เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ

 - จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 

วันละ 1 มื้อ  ที่มีคุณภาพและคุณค่าทาง

โภชนาการ

         2,100,000          2,100,000          2,100,000  - นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร

กลางวันอย่างเพียงพอและมีภาวะโภช

นาตามเกณฑ์มาตรฐาน

รร.นิคมฯ

6 อาหารเสริม(นม)  -เพื่อพัฒนาร่างกายของนกัเรียนให้มีสุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและน้ําหนัก

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข

 - จัดอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน 

คนละ 1 ถุง ทุกวันและมีพลานามัย

สมบูรณ์แข็งแรง น้ําหนัก และส่วนสูง

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

           970,000            970,000            970,000  - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณ์และมีพัฒนาการทางร่างกาย

สมควรแก่วัย

รร.นิคมฯ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

11.1 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีมีความสุขในการเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี 

 ( พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 119



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

7 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 -  เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากร วัสดุสนับสนุน

การเรียนการสอนอย่างเพียงพอสู่ความเป็นเลิศ

 - เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มีครูตรง

ตามสาขาวิชาเอกทุกกลุ่มสาระ

         1,700,000          1,700,000          1,700,000   - โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอนอย่างเพียงพอสู่ความเป็น

เลิศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

รร.นิคมฯ

        4,976,000         4,976,000         4,976,000

1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ

หลักสูตรท้องถิ่น

 - โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง  และมีหลักสูตรสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

             20,000              20,000              20,000  - โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรท้องถิ่น

รร.นิคมฯ

2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

60,000             60,000             60,000              - ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

รร.นิคมฯ

            80,000             80,000             80,000

1  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูแสวงหา

ความรู้  รักการอ่านคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์

และรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

 - นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุด 

100 %

           100,000            100,000            100,000  -ห้องสมุดมีหนังสือครบตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และนักเรียนครูได้เข้าศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ตามความต้องการและ

ความสนใจ

รร.นิคมฯ

2 ค่าอินเน็ตโรงเรียน  -เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 - นักเรียนและครูของโรงเรียนได้ใช้งาน

อินเตอร์เน็ตได้  100%

             16,800              16,800              16,800  - การใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รร.นิคมฯ

3 ระบบสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด  - เพื่อให้ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สําหรับการ

สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต

 - ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สสําหรับการ

สืบค้นข้อมูล  จํานวน  5  ชุด

           125,000            125,000            125,000  - นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและหาความรู้

จากอินเตอร์เน็ต

รร.นิคมฯ

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร

11.3 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 120



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

4 ห้องเรียนอัจฉริยะ  - เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มีห้องเรียน

อัจฉริยะ  จํานวน 1 ห้อง

           457,700            500,000            500,000  - ครูและนักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี

ในกิจกรรมการเรียนการสอน

รร.นิคมฯ

5 ห้องเรียนดิจิตอล  - เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มีห้องเรียน

ดิจิตอล  จํานวน 2 ห้อง

           240,000            240,000            240,000  - ครูและนักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี

ในกิจกรรมการเรียนการสอน

รร.นิคมฯ

939,500 981,800 981,800

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  -เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แก่ครู  

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

 - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน

 ผู้ปกครองและชุมชนภายในโรงเรียน

             50,000              50,000              50,000  -โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการ

เรียนการสอน

รร.นิคมฯ

2 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง

อาคารเรียน  อาคารประกอบและ

สิ่งแวดล้อม

 - เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร  ที่เพียงพอ และ

มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นโรงเรียนน่าอยู่ เอื้อ

ต่อการจัดการเรียนการสอน

 - ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

 กันสาด ถนน ทางเดิน กําแพงโรงเรียน 

และสิ่งแวดล้อม

           200,000            200,000            200,000  - โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอ

และมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่

รร.นิคมฯ

3 ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และ

ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน

 - เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

 - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบ

ไฟฟ้าของโรงเรียน

         1,000,000   -   -  - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ 

สามาถจัดการเรียนการสอนได้สะดวก

รร.นิคมฯ

4 ก่อสร้าง  อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น  

12 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง

 - เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ห้องพิเศษและห้อง

สนับสนุนการเรียนการสอน

 - มีห้องเรียน  ห้องพิเศษ และห้อง

สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

       15,000,000   -   -  - โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษ และ

ห้องสนับสนุนการเรียนการสอนพร้อมใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อย่างเพียงพอ

รร.นิคมฯ

      16,250,000           250,000           250,000

11.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 121



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1  พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)

 -  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและปฎิบัติ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้

นักเรียนนําความรู้ไปใช้กับชีวิตประจําวันได้

  - เพื่อสืบทอดปัญญาของบรรพบุรุษไทย

และดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจใน

บทบาทและหน้าที่

 -  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบ

อาชีพ  

 - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาฯ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริ , ส่งเสริมภูมิ-

ปัญญาท้องถิ่น, พัฒนาประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,

ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน หรือ

กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

           300,000            300,000            300,000  - นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและปฎิบัติ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํา

ความรู้ไปใช้กับชีวิตประจําวันได้

-  นักเรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจ

ท้องถิ่น  และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ได้รับมาใช้ประโยชน์

-  นักเรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจ

ท้องถิ่น  และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ได้รับมาใช้ประโยชน์

-  คณะกรรมการฯ มีความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่และมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

รร.นิคมฯ

2 สมองดี  ดนตรีทําได้  - เพื่อพัฒนากลุ่มสนใจที่มีความสนใจ

ทางด้านดนตรีและสามารถนําไปประกอบ

อาชีพและบริการชุมชน

 - นักเรียน  จํานวน  60  คนได้พัฒนา

ด้านดนตรีและสามารถนําไปประกอบ

อาชีพและบริการชุมชน

             50,000              50,000              50,000  - โรงเรียนมีวงโยธวาทิต 1 วง  มี  

เครื่องดนตรีจํานวน 60 ชิ้น และได้

แสดงออกถึงความเป็นเลิศในทักษะทาง

ดนตรี

รร.นิคมฯ

3 ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  - เพื่อให้กลุ่มสนใจได้รับความรู้และทักษะ

ด้านการกีฬา

 - นักเรียน เยาวชน  ประชาชน  จํานวน

 50 คน  ได้รับความรู้และทักษะด้าน

การกีฬา

             90,000              90,000              90,000  - กลุ่มสนใจได้รับความรู้และทักษะด้าน

กีฬา

รร.นิคมฯ

4 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ  - เพื่อเสริมสร้าวความรู้และทักษะวิชาการ  - นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะ

วิชาการตามศักยภาพ

             60,000              60,000              60,000  - นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะ

วิชาการตามศักยภาพ

รร.นิคมฯ

5 ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  - เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยใน

สถานศึกษา

- เป็นต้นแบบการเรียนรู้

 - เด็กปฐมวัยของโรงเรียนได้รับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ

           100,000              50,000              50,000  - เด็กปฐมวัยในโรงเรียนและท้องถิ่น

ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

รร.นิคมฯ

11.5 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD)

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 122



2557

(บาท)

2558

(บาท)

2559

(บาท)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

6 การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน

 - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น

 - นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ทุก

คน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

             80,000              80,000              80,000  - นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน

รร.นิคมฯ

680,000 630,000 630,000

22,925,500 6,917,800 6,917,800

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 123
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การจัดองค์กรเพื่อการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ลงวันที่  3 กันยายน 2555  ประกอบด้วย 

  1.  นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ ส.อบจ.สตูล  กรรมการ 
  2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว ส.อบจ.สตูล   กรรมการ 
  3.  นายสมหมาย  ตุกงัหัน  ส.อบจ.สตูล  กรรมการ 

4.  นายเวียง  เตบเส็น  ประชาคม  กรรมการ 
5.  นางยาวาเรี๊ยะ มะมนัง  ประชาคม  กรรมการ 
6.  คลังจังหวัดสตูล   ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
7.  พัฒนาการจังหวัดสตูล   ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
8.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
9.  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ    กรรมการ 

  10.  นายสุรักษ์    ติ้นสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11.  นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการ
บริหารจัดการองค์กร การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรในอนาคต 

 การติดตามผล 

 เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท้ังในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

                การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ส่วนที่ 6 
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 การประเมินผล 
 เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีก าหนด การควบคุมเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์
ท่ีต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบท้ังทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องหรือ โครงการท านองเดียวกันต่อไป 

 ส าหรับห้วงระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล โดยก าหนดให้มี 2 ระยะ คือ 

 การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนาฯ 

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

 การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯ 

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

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

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

 (3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

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

 (4) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 

 เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือ เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนในจังหวัดได้รับประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการท่ีจัดท าหรือผลิตโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อันเป็นผลท่ีเกิดจากผลผลิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีได้ก าหนดในแต่ละโครงการ
และกิจกรรมหรือไม่ 

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