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บทที ่ 1 
บทนํา 

ลกัษณะของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีกาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอาํเภอ  และนโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นกระบวนการกาํหนด
ทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยกาํหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ ทั้งน้ี จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  และปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความสําคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ี 
เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็น
กรอบในการกาํหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมุ่้งไปสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงค์
ไดอ้ย่างเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง  โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  จึงเป็นการกาํหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
ท่ีตอ้งกาํหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทาํใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีดีจะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ขอ้มูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ  ทั้งน้ี เพื่อใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
1. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการพฒันาในอนาคตท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในเขตพื้นท่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

นโยบายของรัฐบาล  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสตูล  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

3. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลใน
การพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตน์จาํนงในการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลอยา่งสมดุล  โปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้
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 ขั้นตอนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ไดก้าํหนดแนวทางการจดัทาํและทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้ ดงัน้ี  
1. เตรียมการจดัทาํ/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 1.1 การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจะต้องดาํเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทาํ
แผนพฒันาสามปี  ดังนั้น  เม่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัแลว้  จะตอ้งกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการใหเ้หมาะสมเพ่ือให้
การจดัทาํแผนพฒันาสามปีแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

1.2 การจดัการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้
แนวทางการพฒันา รับทราบปัญหา ความตอ้งการ  ประเด็นการพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนาํมากาํหนดแนวทางการ
จดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  อาจจดัในคราวเดียวกนักบัการจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินเพื่อการ
จดัทาํแผนพฒันาสามปี  โดยแจง้วตัถุประสงค์ของการจดัทาํแผนพฒันาทั้ง 2 ประเภทให้ประชาคม
ทอ้งถ่ินรับทราบ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละนาํไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาของแต่ละ
ประเภทไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

1.3 ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  โดยพิจารณาวิสัยทศัน์  พนัธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พฒันา  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาว่าควรจะตอ้งปรับปรุง  แกไ้ขหรือคงไวใ้นประเด็นใดเพ่ือ
จดัทาํเป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาฉบบัใหม่ 

1.4 สาํหรับขอ้มูลในการจดัทาํ/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
พิจารณาจากปัญหาความตอ้งการของประชาชน  นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ขอ้มูล
พื้นฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  ขอ้มูล จปฐ.  กชช 2 ค  ผงัเมืองหรือผงัตาํบล เมืองน่าอยู ่วฒันธรรม
ของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

     1.5 ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  โดย 
  1.5.1  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความตอ้งการ        การ

วิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (SWOT  Analysis)  ตลอดจนการกาํหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

    1.5.2  ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชนให้เกิดข้ึนในทุกพื้นท่ี  โดยพิจารณา
นาํปัญหา  ความตอ้งการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัทาํร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
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3. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การ
พฒันา 

4. เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ลว้ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนาํไปปฏิบติั  รวมทั้งแจง้สภา
ทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในสิบหา้วนันบั
แต่วนัท่ีประกาศใชแ้ละปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

ประโยชน์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกคร้ังจะมีจุดหมายปลายทางเพ่ือให้
องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดให้ การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้า
จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดมีความแจ่มชดัก็จะช่วยให้การบริหารมีทิศทางมุ่งตรงไปยงัจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด้
อยา่งสะดวกและเกิดผลดี 
 2. ประหยดั (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้
องคก์ารบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการใหง้านในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกนัดี กิจกรรมท่ีดาํเนินการ     มี
ความต่อเน่ืองกนั ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ท่ีทาํ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการใชป้ระโยชน์         จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่านบัวา่เป็นการลดตน้ทุนท่ีดี ก่อใหเ้กิดการประหยดัแก่องคก์ร 
 3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง
เพราะการวางแผนเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเป็น
ผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏข้ึนแลว้ ทาํการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและไดห้า
แนวทางพิจารณาป้องกนัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไวแ้ลว้ 
 4. เป็นเกณฑใ์นการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผูบ้ริหารไดก้าํหนดหนา้ท่ีการ
ควบคุมข้ึน ทั้งน้ีเพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ออกเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการคู่กนั
อาศยัซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือถา้ไม่มีการวางแผนกไ็ม่สามารถมีการควบคุม กล่าวไดว้่าแผนกาํหนดจุดมุ่งหมาย
และมาตรฐานการปฏิบติังานในหนา้ท่ีการควบคุม 
 5. ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและการสร้างสรรค ์(Encourages innovation and Creativity) การวางแผน
เป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวตักรรม) และความคิด
สร้างสรรค ์ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะท่ีฝ่ายจดัการมีการวางแผนกนันั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผูท้าํงานดา้น
การวางแผนทาํให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค ์นาํมาใชป้ระโยชน์แก่องคก์ารและยงัเป็นการ
สร้างทศันคติการมองอนาคตระหวา่งคณะผูบ้ริหาร 
 6. พฒันาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเป็นการบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความร่วม
แรงร่วมใจในการทาํงานของผูบ้ริหาร และยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนงานดว้ยเพราะเขารู้
อยา่งชดัเจนว่าองคก์ารคาดหวงัอะไรจากเขาบา้ง นอกจากนั้น การวางแผนยงัเป็นเคร่ืองมือฝึกและพฒันาแรง
จูงในท่ีดีสาํหรับผูบ้ริหารในอนาคต 
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  7. พฒันาการแข่งขนั (Improves Competitive Strength) การวางแผนท่ีมีประสิทธิ- ภาพ ทาํ
ให้องคก์ารมีการแข่งขนักนัมากกว่าองคก์ารท่ีไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีเพราะการวางแผนจะเก่ียวขอ้งกบัการขยายขอบข่ายการทาํงาน เปล่ียนแปลงวิธีการทาํงาน ปรับปรุง
ส่ิงต่าง ๆ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8. ทาํใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนไดส้ร้างความมัน่ใจใน
เร่ืองเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร ทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัวางไวมุ่้งไปท่ีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนัมีการจดัประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์ารเพื่อหลีกเล่ียงความซํ้ าซอ้นในงานแต่ละฝ่ายของ
องคก์าร 

 



บทที ่ 2 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานสําคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 
 
 เดิมเมืองสตูล เป็นเพียงตาํบลหน่ึงของเมืองไทรบุรี ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์    
สตูลไดค้รอบครองดินแดนท่ีเป็นเกาะในทะเลอนัดามนัเกือบทั้งหมด รัชกาลท่ี 3 จึงโปรดให้เป็นเมืองเม่ือปี  
พ.ศ. 2392   โดยให้อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช  ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี  5  ไดจ้ดัการ
ปกครองใหม่เป็นรูปมณฑลข้ึน  เม่ือปี พ.ศ. 2440  และใหร้วมสตูลเขา้ไวใ้นมณฑลไทรบุรี  เม่ือไทยตอ้งยอมเสีย
ดินแดนแควน้ไทรบุรีใหแ้ก่องักฤษ ในปี พ.ศ.2452   ยงัเหลือสตูลอยูเ่พียงเมืองเดียว  จึงตอ้งไปข้ึนกบัมณฑล
ภูเก็ต  และเม่ือเส้น  ทางสายควนเนียง-สตูลไปมาสะดวก   ทางราชการก็โอนสตูลไปข้ึนกับมณฑล
นครศรีธรรมราชตามเดิม และเม่ือยกเลิกการปกครองแบบมณฑล   ในปี พ.ศ. 2475   สตูลก็ไดย้กฐานะเป็น
จงัหวดัหน่ึงในราชอาณาจกัรไทยสืบต่อมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั  

ตราประจาํจงัหวดั      : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบลัลงักหิ์นกลางทะเล   
              เบ้ืองหลงัเป็นพระอาทิตยอ์สัดง                                    

อกัษรยอ่ของจงัหวดั    : สต             
           ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั   : ดอกกาหลง 
     ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั     :  หมากพลูตัก๊แตน  
  คาํขวญัประจาํจงัหวดัสตูล  “สตูล  สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุทธ์ิ” 
 

 

 
 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 0จงัหวดัสตูล เป็นจงัหวดัสุดเขตแดนใตข้องประเทศไทย ดา้นฝ่ังทะเลอนัดามนั   ห่างจากกรุงเทพฯ 
973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง   ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อาํเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา  อาํเภอป่าบอน   จงัหวดัพทัลุง
และอาํเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อาํเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลาและรัฐเปอร์ลิส   ประเทศมาเลเซีย   
ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั  ทะเลอนัดามนั  มหาสมุทรอินเดีย   

 โดยพ้ืนท่ีบนบกมีเทือกเขาบรรทดัและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต  ระหว่างจงัหวดัสตูล กบั
จงัหวดัอ่ืน ๆ   และประเทศมาเลเซีย 

ประวตัคิวามเป็นมา 

สภาพทัว่ไป 
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ขนาดพืน้ที ่  
 

 จงัหวดัสตูลเป็นจงัหวดัอยู่เขตแดนใตข้องประเทศไทยดา้นฝ่ังทะเลอนัดามนั  ห่างจากกรุงเทพฯ  
973  กิโลเมตร  มีเน้ือท่ีประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  (นบัรวมพื้นท่ีท่ีเป็น
ส่วนของนํ้ าทะเล)  เป็นลาํดบัท่ี 63 ของประเทศ  และลาํดบัท่ี 12 ของภาคใต ้ รองลงมา คือ จงัหวดัปัตตานีและ
จงัหวดัภูเก็ต  มีพื้นท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56  กิโลเมตร ติดฝ่ัง
ทะเลอนัดามนัมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร   
 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 พื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสาํคญั  ๆ   คือ ภูเขาสนั
กาลาคีรี   พื้นท่ีค่อยๆ  ลาดเอียงลงสู่ทะเลดา้นตะวนัตก  และทิศใตมี้ท่ีราบแคบๆ ขนานไปกบัชายฝ่ังทะเลถดั
จากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน  นํ้ าเคม็ข้ึนถึง   มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นจงัหวดั
สตูล เป็นจงัหวดัท่ีมีลาํนํ้ าสายสั้นๆ ไหลผ่านซ่ึงเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นท่ีทางตอนเหนือ  และทิศตะวนัออก
ของจงัหวดั  ประกอบดว้ยภูเขามากมายสลบัซับซอ้นโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจงัหวดัสตูลกบั
จงัหวดัสงขลา  และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยงัมีภูเขาน้อย
ใหญ่อยู่กระจดักระจายในตอนล่างและชายฝ่ังตะวนัตก  ภูเขาท่ีสําคญัไดแ้ก่  เขาจีน  เขาบารัง  เขาหัวกาหมิง   
เขาใหญ่  เขาทะนาน  เขาควนกาหลง  และเขาโตะ๊พญาวงั  
 

ลกัษณะภูมอิากาศ 
 จงัหวดัสตูล  ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัจากอ่าวไทยและลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ จากมหาสมุทรอินเดีย  ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน  มี  2  ฤดู  ไดแ้ก่ 
 ฤดูฝน  ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม ปริมาณฝนเฉล่ีย  2,386.2  มม.  และฝนตก
ชุกในระหวา่งเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  
 ฤดูร้อนมีเพียง  4  เดือน  เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน  
 จงัหวดัสตูล  มีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  32.82  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย  24.00  องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดวดัได ้ 36.7  องศาเซลเซียส  เม่ือวนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2552  และอุณหภูมิตํ่าสุด  วดัได ้ 
19.8  องศาเซลเซียส  วนัท่ี  11  มกราคม  2552 ปริมาณฝนตกมากท่ีสุดใน  1  วนั  วดัได ้ 115.0  มิลลิเมตร  วนัท่ี  
22  สิงหาคม  2552   
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สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของจังหวดัสตูล 
 

 จงัหวดัสตูลมีเน้ือท่ีทั้งหมด  2,807.522  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  1,754,701 ไร่  (นบัรวม
พื้นท่ีท่ีเป็นส่วนของนํ้าทะเล)  มีสภาพป่าท่ีมีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยแบ่งพื้นท่ีป่าของ
จงัหวดัไดด้งัน้ี 

พืน้ทีป่่าไม้ในจังหวัดสตูล  
 ในปี  2547 จงัหวดัสตูลมีพื้นท่ีป่าไม ้ จาํนวน  1,259.48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   787,175 

ไร่  คิดเป็นร้อยละ 50.81  ของพื้นท่ีจงัหวดั   (คิดจากเน้ือท่ีจงัหวดั 2,478.98  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
1,549,363 ไร่  โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่นบัรวมพ้ืนท่ีท่ีเป็นส่วนของนํ้าทะเล)   แบ่งออกเป็น 

 - ป่าบก  เน้ือท่ี  จาํนวน  912.27  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  570,169  ไร่  หรือคิดเป็น 
ร้อยละ  36.80  ของพื้นท่ีจงัหวดั 

 - ป่าชายเลน  เน้ือท่ี  จาํนวน  347.21  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  217,007 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ  14.01  ของพื้นท่ีจงัหวดั 

พืน้ทีป่่าไม้จากการสงวนป่า 
พื้นท่ีป่าไมจ้ากการสงวนป่าแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ไดแ้ก่ 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ   
 ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นท่ีจงัหวดัสตูลมีจาํนวน 18  ป่า  เน้ือท่ีประมาณ 729,974.55 ไร่  
 (รวมพื้นท่ีทบัซอ้นอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า)  แบ่งออกเป็น   

-  เพื่อการอนุรักษ ์ Zone C   เน้ือท่ีประมาณ   370,842  ไร่   
-  เพื่อเศรษฐกิจ  Zone  E  เน้ือท่ีประมาณ   359,139  ไร่    

ตารางที ่1  รายช่ือป่าสงวนแห่งชาติของจังหวดัสตูล 
 

ลาํดบั ช่ือป่าสงวนฯ เนือ้ที่ (ไร่) 
พืน้ทีส่่งมอบ  

ส.ป.ก. 

สํารวจถือครอง ปี 2541-2543 

ราชการ/เอกชน/     
ทีพ่กัสงฆ์/ราษฏร 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
1. ป่าควนบ่อนํ้า 400.00 - - - - - 
2. ป่ากปัุงและป่าปุโลต๊ 107,025.00 - - - - - 
3. ป่าเขาคอ้ม ป่าเขาแดงและป่า

เขาใหญ่ 
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. ป่าควนโตะ๊อม  ควนข้ีหมา

และป่าควนท่าหิน 
11,306.00 5,119.50 149 1,971.00 - - 
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ลาํดบั ช่ือป่าสงวนฯ เนือ้ที่ (ไร่) 
พืน้ทีส่่งมอบ  

ส.ป.ก. 

สํารวจถือครอง ปี 2541-2543 

ราชการ/เอกชน/     
ทีพ่กัสงฆ์/ราษฏร 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ราย ไร่ ราย ไร่ 
7. ป่าหวักะหมิง 91,643.00 955.00 337 4,794.00 - - 
8. ป่าดงเชือกชา้ง 28,625.00 - - - - - 
9. ป่าควนบาราย ีป่าควนโรงพกั

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

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

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

12. ป่าควนทงัและป่าเขาขาว 23,619.00 1,362.73 440 9,764.50 - - 
13. ป่าหว้ยบ่วง ป่าเขาแดงและ

ป่าเขาโต๊ะดู 
1,875.00 - 20 176 - - 

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

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

2. อทุยานแห่งชาติ 
  จงัหวดัสตูลมีอุทยานแห่งชาติ  จาํนวน  3  แห่ง  เน้ือท่ีประมาณ  1,241,406.25  ไร่  แบ่งเป็น 

-  พื้นท่ีบก  เน้ือท่ีประมาณ  304,693.75  ไร่   
-  พื้นท่ีนํ้ า   เน้ือท่ีประมาณ   936,712.50  ไร่    

อุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีจงัหวดัสตูล มีจาํนวน 3  แห่ง    ไดแ้ก่ 
* อุทยานแห่งชาติทะเลบนั  เน้ือท่ี   196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร่   
* อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เน้ือท่ี   1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร่   
* อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เน้ือท่ี 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่ 
   (พื้นท่ีจงัหวดัตรัง-สตูล)  สาํหรับทอ้งท่ีจงัหวดัสตูลมีเน้ือท่ีประมาณ 187,656.25 ไร่ 
 

3.  วนอทุยาน 
  จงัหวดัสตูลมีวนอุทยาน จาํนวน 1 แห่ง  เน้ือท่ี 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25  ไร่  

ไดแ้ก่  *วนอุทยานธาราสวรรค ์ อยูใ่นเขตพื้นท่ีอาํเภอควนกาหลง   
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4.  เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 
  จงัหวดัสตูลมีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า  จาํนวน  2 แห่ง  ไดแ้ก่ 

* เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเขาบรรทดั  เน้ือท่ี 1,266.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 791,847  ไร่ 
(พื้นท่ีจงัหวดัตรัง-พทัลุง-สงขลา-สตูล)   สาํหรับทอ้งท่ีจงัหวดัสตูล  มีเน้ือท่ีประมาณ 
88,250.00  ไร่  
* เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าโตนงาชา้ง  เน้ือท่ี  181.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  113,721  ไร่ 
   (พื้นท่ีจงัหวดัสงขลา-สตูล)  สาํหรับทอ้งท่ีจงัหวดัสตูล  มีเน้ือท่ีประมาณ  49,243.00  ไร่ 
 

5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
  จงัหวดัสตูลมีเขตหา้มล่าสตัวป่์า  จาํนวน  1 แห่ง  เน้ือท่ี  20.43  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   

12,770  ไร่  ไดแ้ก่  เขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองปลกัพระยาและเขาระยาบงัสา (พื้นท่ีเป็นภูเขา เน้ือท่ี12,500.00  ไร่    
พื้นท่ีเป็นหนองนํ้า  เน้ือท่ี  270.00  ไร่) 
 

ตารางที ่2  แสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า /เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของจังหวดัสตูล 
 

ลาํดบั ช่ือวนอุทยาน/เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า/เขตห้ามล่า เนือ้ที่ (ไร่) 
1. วนอุทยานธาราสวรรค ์  11,077.25 
2. เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาบรรทดั 88,250.00   
3. เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาชา้ง 49,243.00   
4. เขตหา้มล่าสัตวป่์าหนองปลกัพระยาและเขาระยาบงัสา 12,770.00   

ท่ีมา: สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสตลู, 2549 
 

   ทรัพยากรนํา้ 
 แหล่งนํา้ตามธรรมชาติท่ีสาํคัญ  ได้แก่ 
  - คลองละงู  ความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร   ตน้นํ้ าอยูบ่ริเวณเทือกเขาดา้นใตข้องจงัหวดั
ตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวดัตามแนวเส้นแบ่งเขตอาํเภอละงูและอาํเภอควนกาหลง      
ความยาวประมาณ 47  กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกบัคลองปากบารา   
  - คลองมาํบงั  ตน้นํ้ามีอยูบ่ริเวณเทือกเขาระหวา่งอาํเภอควนกาหลงและอาํเภอควนโดน   
  - คลองบาราเกต  ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ตน้นํ้ าอยูบ่ริเวณเขาสามยอดดอนสีเดน  
ไหลผา่นอาํเภอควนกาหลงเขา้สู่อาํเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง  
  - คลองลาํโลนนอ้ย ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีตน้นํ้าอยูบ่ริเวณเขาเขียว เขาไคร  เขาโต๊ะ  
ไหลผา่นเขตอาํเภอควนกาหลง มาบรรจบกบัคลองละงูท่ีบา้นตาแหลม เป็นคลองท่ีมีสายนํ้าไหล   ตลอดทั้งปี 
  - คลองท่าจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร  ตน้นํ้ าเกิดบริเวณเทือกเขาติดกบัประเทศ
มาเลเซีย เขตอาํเภอเมืองสตูล คลองสายน้ีอยูท่างทิศตะวนัออกของอาํเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน  

• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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   ป่าชายเลน 
  พืน้ทีป่่าชายเลนของจังหวัดสตูล 
         จงัหวดัสตูล  มีพื้นท่ีป่าชายเลนซ่ึงสามารถพบไดใ้นเขตอาํเภอท่ีติดชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่  อาํเภอ        
ทุ่งหวา้ อาํเภอละงู  อาํเภอท่าแพและอาํเภอเมือง  มีเน้ือท่ีประมาณ  217,007  ไร่   คิดเป็นร้อยละ  12.37  ของพ้ืนท่ี
จงัหวดั  

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  9 กมุภาพนัธ์  2524 มีการกาํหนดป่าชายเลนของจงัหวดัสตูล
ออกเป็น 5 ป่า  คือ 

- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนท่ี 1  อยูใ่นเขต อ.ทุ่งหวา้, อ.ละงู 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนท่ี 2  อยูใ่นเขต  อ.ละงู , อ.เมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนท่ี 3  (ป่าปาเตะ๊-ป่ากลดัจูด) อยูใ่นเขต  อ.เมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนท่ี 4  (ป่าเจะ๊บิลงั-ป่าตนัหยงโป-ป่าตาํมะลงั) อยูใ่นเขต อ.เมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนท่ี 5  อยูเ่ขต  อ.เมือง 

  ทรัพยากรแร่ธาตุ 
  สภาพทางธรณีวิทยาของจงัหวดัสตูล  มีชั้นหินท่ีอายแุตกต่างกนัหลายยคุ   ทาํให้มีการพบแหล่งแร่    
และแร่ท่ีสําคญัหลายชนิดดว้ยกนั  เช่น  แบไรต์พบบริเวณอาํเภอทุ่งหวา้  และอาํเภอควนกาหลง พลวงพบ
บริเวณอาํเภอควนกาหลง และอาํเภอละงู  ดีบุกพบบริเวณอาํเภอควนโดนและอาํเภอควนกาหลงนอกจากนั้น   
ยงัพบแร่อ่ืนๆ   อีกหลายชนิด เช่นถ่านหิน  หินปูน  และวลุแฟรม   เป็นตน้ 

 

 จงัหวดัสตูลมีเหมืองแร่ท่ีมีสัมปทานและเปิดทาํการ  2  แห่ง ไดแ้ก่ เหมืองของ นายลาํพูน กองศาสนะ  
และ  หจก.เรืองกูลศิลาทอง (ของนายชยติุพงศ ์ เรืองกูล)  คนงานรวม  50  ราย  รายไดจ้ากค่าภาคหลวงแร่และ
ค่าธรรมเนียมแร่  จาํนวนทั้งส้ิน  2,473,994.56 บาท แร่ธาตุท่ีสาํคญั  คือ  หินอุตสาหกรรม  ชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างตาํบลทุ่งนุย้  อาํเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตูล 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเมอืง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดนิ 
 

การแบ่งเขตการปกครอง 
  จงัหวดัสตูล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  อาํเภอ  36  ตาํบล    279  หมู่บา้น   7   เทศบาล    (1 
เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตาํบล )   และ  34   อบต. ดงัน้ี 
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อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาลตําบล อบต. 

1. อาํเภอเมืองสตูล 12 70 1 3 10 

2. อาํเภอควนโดน  4 31   -  1  4 

3. อาํเภอควนกาหลง  3 32   -   -  3 

4. อาํเภอทุ่งหวา้  5 35   - 1  5 

5. อาํเภอละงู  6 61   - 1  6 

6. อาํเภอท่าแพ  4 31   -   -  4 

7. อาํเภอมะนงั  2 19   -   -  2 

รวม 36 279 1 6 34 
 

            ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัสตูล 
 

 การบริหารราชการ 
 

   จงัหวดัสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน  3  รูปแบบ  คือ 
1)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบดว้ยส่วนราชการสงักดัส่วนกลาง   ซ่ึงตั้งหน่วยงานใน

พื้นท่ีจงัหวดั จาํนวน  50  หน่วยงาน  
2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค   จดัรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ 

ออกเป็น    2   ระดบั   คือ 
   ระดบัจงัหวดัประกอบดว้ย   ส่วนราชการประจาํจงัหวดั   จาํนวน  32  หน่วยงาน  

  ระดบัอาํเภอประกอบดว้ย   7  อาํเภอ  36    ตาํบล  279 หมู่บา้น 
          3)  การบริหาราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1 เทศบาลเมือง  6  
เทศบาลตาํบล   และ 35  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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  การเลอืกตั้ง   
 

1.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  จงัหวดัสตูลมีสมาชิกวุฒิสภาได ้ 1  คน  เลือกตั้งเม่ือวนัท่ี  
2  มีนาคม  2551  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  192,606  คน  มาใชสิ้ทธิจาํนวน  127,724  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.31  บตัรดี
จาํนวน  116,403  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  91.14  บตัรเสียจาํนวน  3,991  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  3.12  และบตัรไม่
ประสงคล์งคะแนน  จาํนวน  7,330  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  5.74  และผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา  
คือ  นายสุริยา  ปันจอร์ 

2. การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  จงัหวดัสตูลมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ได ้2 คน   ผลการเลือกตั้งทัว่ไป  เม่ือวนัท่ี  23  ธันวาคม  2550   ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  187,122  คน  มาใชสิ้ทธิ
จาํนวน  153,350  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.95  บตัรดีจาํนวน  141,253  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  75.49  บตัรเสียจาํนวน  
4,421  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  2.36  และบตัรไม่ประสงคล์งคะแนนจาํนวน  7,676  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  4.10   
 ผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสตูล  ไดแ้ก่  นายฮอซาลี  ม่าเหร็ม  และ  
นายอสิ  มะหะมดัยงักี  สงักดัพรรคประชาธิปัตย ์
 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

 จงัหวดัสตูล  ไดด้าํเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน  ตลอดทั้ งได้รณรงค์ในการป้องกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขต่างๆ  โดยการร่วมมือของฝ่ายตาํรวจ  ทหาร ฝ่ายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุ่มความผิด
และสดัส่วนการเกิดสถิติต่างๆ  ดงัน้ี 

สถิตคิดอีาญา 5 กลุ่ม ของตาํรวจภูธรจังหวดัสตูล 
ระหว่างเดอืนมกราคม – ธันวาคม 2551  เปรียบเทยีบกบั  เดอืนมกราคม – ธันวาคม 2552 

 

ประเภทความผดิ 
2551 2552 + เพิม่ 

- ลด รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1.คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 
   1.1  ฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา 
   1.2  ปลน้ทรัพย ์
   1.3  ชิงทรัพย ์(รวม) 
   1.4  ลกัพาตวัเรียกค่าไถ่ 
   1.5  วางเพลิง 

33 
28 
1 
3 
- 
1 

21 
18 
1 
2 
- 
- 

41 
31 
4 
6 
- 
- 

31 
22 
3 
6 
- 
- 

+ 8 
+3 
+3 
+3 

 
-1 
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ประเภทความผดิ 
2551 2552 + เพิม่ 

- ลด รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

2.  คดีประทุษร้ายต่อชีวติฯ 
   2.1 ฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา 
   2.2  ฆ่าผูอ่ื้นโดยไม่เจตนา 
   2.3  ทาํใหต้ายโดยประมาท 
   2.4  พยายามฆ่า 
   2.5  ทาํร้ายร่างกาย 
   2.6  ข่มขืนกระทาํชาํเรา 

172 
28 
- 
- 

57 
61 
26 

130 
19 
- 
- 

41 
49 
21 

152 
31 
1 
- 

60 
48 
12 

125 
22 
1 
- 

48 
44 
10 

- 20 
+ 3 
+ 1   
-  

+ 3 
- 13 
- 14 

3.  คดีประทุษรายต่อทรัพย์ฯ 
   3.1 ลกัทรัพย ์
   3.2  วิ่งราวทรัพย ์
   3.3  รีดเอาทรัพย ์
   3.4  กรรโชกทรัพย ์
   3.5  ชิงทรัพย ์(รวม) 
          -  บาดเจบ็/ตาย 
          -  ไม่บาดเจบ็ 
   3.6  ปลน้ทรัพย ์
   3.7  รับของโจร 
   3.8  ทาํใหเ้สียทรัพย ์

215 
180 
 5 
- 
- 
3 
- 
3 
1 
2 
24 

121 
92 
3 
- 
- 
2 
- 
2 
1 
2 

21 

245 
198 
12 
- 
1 
6 
1 
5 
4 
2 

22 

145 
106 
7 
- 
1 
6 
1 
5 
3 
1 

21 

+ 30 
            + 18 

+ 7 
-  

+ 1 
+ 3 
 + 1  
+ 2 
 + 3 
เท่ากนั 

 - 2 

4.  คดีอาญาทีน่่าสนใจ 
   4.1 โจรกรรมจกัรยานยนต ์
   4.2  โจรกรรมรถยนต ์
   4.3  โจรกรรมโค-กระบือ 
   4.4  โจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร 
   4.5  ปลน้/ชิงรถยนตโ์ดยสาร 
   4.6  ปลน้/ชิงรถยนตแ์ทก็ซ่ี 
   4.7  ข่มขืนและฆ่า 
   4.8  ลกัพาเรียกค่าไถ่ 
   4.9  ฉอ้โกง 
   4.10  ยกัยอกทรัพย ์

99 
48 
5 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

15 
30 

33 
12 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
7 

14 

125 
63 
13 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

18 
31 

45 
19 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9 

16 

+ 26 
           + 15 
           +  8 

 - 1 
- 
- 
- 
- 
- 

+ 3 
+ 1 

ประเภทความผดิ 2551 2552 + เพิม่ 
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จํานวนคดี 
ทีเ่กดิ 

ผู้ต้องหา
(คน) 

จํานวนคดี 
ทีเ่กดิ 

ผู้ต้องหา
(คน) 

- ลด 

5. คดีทีรั่ฐเป็นผู้เสียหาย 
   5.1 อาวธุปืน 
          -  อาวธุปืนธรรมดา 
          -  อาวธุปืนสงคราม 
          -  วตัถุระเบิด 
   5.2  การพนนั 
          -  การพนนัทัว่ไป 
          -  สลากกินรวบ 
   5.3  ยาเสพติด 
   5.4ปราบปรามการ
คา้ประเวณี 
   5.5  มีและเผยแพร่วตัถุ
ลามก 

1,039 
 

199 
- 
- 
 

150 
15 
641 
34 
 
- 

1,569 
 

225 
- 
- 
 

504 
15 

810 
35 
 
- 
 

1,274 
 

202 
3 
- 
 

95 
27 

820 
127 

 
- 

1,745 
 

240 
5 
- 
 

360 
27 

986 
127 

 
- 
 

+ 235 
     

+ 3 
 + 3  
 -  
 

   - 55 
   + 12 
 + 179 
   - 93 

     
- 

 

ตารางสถิติการจับกมุคดียาเสพติด ตั้งแต่วนัที ่1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52 
 

ประเภท       ยา
เสพติด 

ปี 2551 ปี 2552 (1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52) 

จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง 
กญัชา (แหง้) 264 282 40.725 กก. 284 326 60.689 กก. 
กญัชา (สด) - - - 7 7 3.43 กก., 10 ตนั 
สารระเหย 10 13 4 กป., 20 ซีซี 12 15 520 cc., 2 กระป๋อง 
อลัปราโซแลม 19 21 271  เมด็ 

ผง  0.671  ก. 
41 43 495 เมด็ 

พืชกระท่อม 102 213 นํ้า  33.5  ลิตร 
ใบ  171.91  กก 

132 244 ใบ 210.642 
นํ้า 76 ลิตร 

มอร์ฟีน 5 3 ตรวจปัสสาวะ 2 2 ตรวจปัสสาวะ 
ยาบา้ 207 228 10,932  เมด็ - - - 
แอมเฟตามีน - - - 225 247 9658.25 เมด็ 
อ่ืนๆ(ยาแกไ้อ) - - -    
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ตารางสถิติการจับกมุคดียาเสพติด ตั้งแต่วนัที ่1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52 (ต่อ) 
 

ประเภท       ยา
เสพติด 

ปี 2551 ปี 2552 (1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52) 

จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง จับ/ราย จับ/คน จํานวนของกลาง 
เอกซ์ตาชี - -  - - - 
ผิน่ 1 1 2,900  ก. - - - 
ยาไอซ์ 9 12 5,903 ก. 11 16 64.11 ก. 
   ท่ีมา : ตาํรวจภูธรจงัหวดัสตูล 

 

         ตารางที ่1 แสดงข้อมูลเปรียบเทยีบการรับเร่ืองร้องเรียน ปีงบประมาณ 2551-2552 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน 
ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552 

จํานวน
เร่ือง 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยุติเร่ือง 
จํานวน
เร่ือง 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยุติเร่ือง 

กระทรวงมหาดไทย - - - 8 4 4 
ส่วนราชการต่าง ๆ  9 - 9 25 16 19 
ตูน้ายก (หนา้จวนผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสตูล) 

- - - 16 12 4 

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์1111 2 - 2 29 20 9 
ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดั 105 15 90 69 26 43 

รวม 116 12 101 147 78 79 
 

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลประเภทเร่ืองร้องเรียน  ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2552 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
จํานวนเร่ืองร้องเรียนสะสมถึงปัจจุบัน 
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 

ทั้งหมด อยู่ระหว่างดําเนินการ ยุติเร่ือง 
1. ขอความช่วยเหลือ 51 23 28 
2. ขอความเป็นธรรม 39 20 19 
3. พฤติกรรมเจา้หนา้ท่ีรัฐ 16 12 4 
4. แจง้เบาะแส 11 5 6 
5. เร่ืองอ่ืน ๆ  30 15 15 

รวม 147 75 72 

ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั  ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัสตูล 
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 รายได้ประชากรและผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 
เศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

   รายได้ประชากร  ผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปจงัหวดัข้ึนอยู่กบัผลผลิตทางการเกษตรและการคา้  อาชีพ
หลกั  การทาํสวนยางพารา  ปาลม์นํ้ ามนั  การทาํนา  และการทาํสวนไมผ้ล  ฯลฯ  จากตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวม
ของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในปี  2551  ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
คน/ปี  เท่ากบั  95,799  บาท  เป็นลาํดบัท่ี  8  ของภาคใต ้ และลาํดบัท่ี  27  ของประเทศ 
 

  ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั  (GPP)   
 ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัสตูล  (GPP)  ในปี  2551  มีมูลค่าเท่ากบั  27,232  ลา้นบาท ซ่ึงรายได้
ส่วนใหญ่อยูน่อกภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ  50.3  อยูใ่นภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 49.7  ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามราย
สาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวดั  พบว่าสาขาการเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีสัดส่วนสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือสาขาการประมง  คิดเป็นร้อยละ 31.2  และ  18.5  ตามลาํดบั 
 

มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดัสตูล  พ.ศ. 2550-2551 
หน่วย: ล้านบาท 

สาขาการผลติ 
ณ ราคาประจําปี ณ ราคาคงที ่โครงสร้าง อตัราเพิม่ 

2551 (%) 2551 (%) 2550 2551 2550 2551 

  ภาคเกษตร 12,806 13,532 49.7 5,795 5,863 1.2 
เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้ 7,821 8,484 31.2 2,686 2,796 4.1 
การประมง 4,984 5,048 18.5 3,109 3,067 -1.4 

  ภาคนอกเกษตร 12,926 13,700 50.3 5,943 6,032 1.5 
การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 164 169 0.6 69 62 -10.1 
การผลิตอุตสาหกรรม 3,044 3,526 12.9 1,385 1,539 11.1 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 335 342 1.2 266 288 8.3 
การก่อสร้าง 731 626 2.3 293 228 -22.2 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์  

2,567 
 

2,863 10.5 
 

1,245 
 

1,252 0.6 ของใชส่้วนบุคคล และของใชใ้นครัวเรือน 
โรงแรมและภตัตาคาร 145 153 0.6 76 76 - 
การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้ และการคมนาคม 780 707 2.6 610 614 0.7 
ตวักลางทางการเงิน 427 448 1.6 205 203 -1.0 
การใหเ้ช่า และบริการทางธุรกิจ บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 617 614 2.3 424 436 2.8 
การบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนัประเทศ รวมทั้ง 

1,044 
 

1,102 4.1 
 

332 
 

332 -   การประกนัสงัคมภาคบงัคบั 
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สาขาการผลติ 
ณ ราคาประจําปี โครงสร้าง 

2551 (%) 
ณ ราคาคงที ่ อตัราเพิม่ 

2551 (%) 2550 2551 2550 2551 
การศึกษา 1,969 2,071 7.3 601 594 -1.2 
การบริการดา้นสุขภาพและงานดา้นสงัคมสงเคราะห์ 547 541 1.9 177 172 -2.7 
การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และการบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 553 533 1.9 262 243 -7.5 
ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 5 6 0.0 2 2 - 

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

หมายเหตุ: 1. No หมายถึง ไม่นาํมาคาํนวณ หรือไม่เก่ียวขอ้ง 
  2. 0.0 หมายถึง มีสดัส่วนนอ้ยมาก 
  3. โครงสร้าง 2551 (%) และ อตัราเพิ่ม 2551 (%) คาํนวณมาจากตวัเลขท่ีมีจุดทศนิยมของสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตน้ฉบบั)  ท่ีมา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 
มกราคม 2552 
 
 

การเกษตรกรรม 
จงัหวดัสตูลมีเน้ือท่ีทั้งหมด  1,754,701  ไร่  พื้นท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร   595,960  ไร่   คิดเป็นร้อยละ  

33.96    ของพื้นท่ีทั้งหมด   พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ 
 1.  ยางพารา  จงัหวดัสตูลมีพื้นท่ีปลูกยางพารารวม  385,422  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  64.67  ของ

พื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งหมด  โดยมีพื้นท่ีปลูกกระจายอยูทุ่กอาํเภอ ให้ผลผลิตรวม  81,284.84  ตนั  และสามารถ
ทาํรายไดใ้หแ้ก่จงัหวดัมีมูลค่ารวม  4,064.200  ลา้นบาท 

   2.  ปาล์มนํ้ามัน    มีพื้นท่ีปลูก  101,895  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  17.09   ของพ้ืนท่ีทาํการเกษตร
ทั้งหมด  พื้นท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ  30.27  พื้นท่ีให้ผล  96,836  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  248,732.70  ตนั สามารถทาํ
รายไดใ้หแ้ก่จงัหวดัมูลค่ารวม  746.198  ลา้นบาท   

 3.  ข้าวนาปี  พื้นท่ีปลูก  73,669  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  12.36  ของพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด    
พื้นท่ีปลูกลดลงร้อยละ  10.62  ผลผลิตขา้วเปลือกรวม  28,707  ตนั  สามารถทาํรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัมีมูลค่า  
200.949  ลา้นบาท  

 4.  ไม้ผล  การทาํสวนผลไมใ้นจงัหวดัสตูล จะเป็นสวนรายยอ่ยท่ีมีพื้นท่ีสวนขนาดเลก็ 1-5 ไร่  
มีพื้นท่ีปลูกรวม  29,195  ไร่    พื้นท่ีปลูกมีอยู่ทัว่ไปทุกอาํเภอ  ชนิดไมผ้ลท่ีนิยมปลูกไดแ้ก่  เงาะ  ลองกอง  
มงัคุด  ทุเรียน  สม้โอ  เป็นตน้  ใหผ้ลผลิตรวม  15,092.78  ตนั  คิดเป็นมูลค่า  142.631   ลา้นบาท 

 เงาะโรงเรียน  พื้นท่ีปลูกรวม  5,825  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  4,441  ตนั  คิดเป็นมูลค่ารวม 
31.087  ลา้นบาท  

           ลองกอง พื้นท่ีปลูกรวม  7,367  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  4,577  ตนั  คิดเป็นมูลค่ารวม  41.193  
ลา้นบาท 
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 มงัคุด  พื้นท่ีปลูกรวม  2,630  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  1,199  ตนั คิดเป็นมูลค่ารวม  8.393    
ลา้นบาท 

             ส้มโอ  พื้นท่ีปลูกรวม  775  ไร่ ให้ผลผลิตรวม  849.53  ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม  7.93         
ลา้นบาท 

 ทุเรียน  พื้นท่ีปลูกรวม  4,086  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  3,015  ตนั  คิดเป็นมูลค่ารวม 45,225 
ลา้นบาท   

 มะพร้าว พื้นท่ีปลูกรวม  6,678  ไร่  ใหผ้ลผลิตรวม  4,887  ตนั   คิดเป็นมูลค่ารวม  29.32 
ลา้นบาท 

ไมผ้ลอ่ืน ๆ  พื้นท่ีปลูกรวม  1,834  ไร่  ใหผ้ลผลิตรวม  2,910.56  ตนั   คิดเป็นมูลค่ารวม  
44.59  ลา้นบาท 

5. พชืไร่  ไดแ้ก่  สับปะรด  ออ้ยคั้นนํ้ า  แตงโม  พริกข้ีหนู  ฟักทอง  และฟักเขียว  มีพื้นท่ีปลูก
รวม  3,520  ไร่  ผลผลิตรวม  5,849.49  ตนั  มูลค่ารวม  29.247  ลา้นบาท 

6. พืชผัก  ได้แก่  คะน้า  กวางตุ้ง  ผกับุ้ง  แตงกวา  ถั่วฝักยาว  ฝักกาดขาว  มะเขือยาว       
มะเขือเปาะ  มีพื้นท่ีปลูกรวม  2,556  ไร่  ผลผลิตรวม  2,770.05  ตนั  มูลค่ารวม  41.550  ลา้นบาท 
 

 การอุตสาหกรรม  
 จงัหวดัสตูล  มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งส้ิน  285  โรงงาน   มีเงินลงทุนทั้งส้ิน   2,209.83  ลา้นบาท   
คนงานชาย  2,592  คน  หญิง  1,757  คน  รวม  4,349  คน  กาํลงัการผลิตรวม  94,088.79  แรงมา้  โรงงาน  
ขนาดเล็กท่ีมีเงินทุนไม่เกิน  10  ลา้นบาท  (ไม่นับโรงงานสีขา้ว)  จาํนวน  156  โรง เช่น โรงงานซ่อมรถ,  
โรงงานขดุตกัดิน, โรงงานดูดทราย  โรงงานขนาดกลางท่ีมีเงินทุน  10  ลา้นบาท   ถึง  100  ลา้นบาท  จาํนวน  
34  โรง และโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีเงินทุนตั้งแต่ 100  ลา้นบาท จาํนวน  3 โรง ไดแ้ก่ โรงงานแปรรูปอาหาร
ทะเลกระป๋อง โรงงานผลิตยางแท่งทีทีอาร์  และหีบนํ้ามนัปาลม์   เป็นตน้ 
 

จํานวนโรงงานทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  มีจํานวน  8  โรง คอื 
 

 

บริษัท โรงงาน 

1. บริษทั ยเูน่ียน  วูด้เทค จาํกดั  
2. บริษทักว๋างเข่ินรับเบอร์ (สตูล)  จาํกดั 
3. บริษทัหอ้งเยน็สินภกัดี จาํกดั 
4. บริษทัสตูลไทยเจริญ จาํกดั  
5. บริษทัลาภทวปีาลม์  จาํกดั 
6. บริษทัสหรุ่งทรัพยน์ํ้ ามนัปาลม์  จาํกดั 
7. บริษทัปาลม์ไทยพฒันา  จาํกดั 
8. บริษทัผลิตภณัฑป์ลากระป๋องสยาม จาํกดั 

ผลิตไมย้างพารา 
ผลิตยางแท่ง  ที ที อาร์ 
ทาํหอ้งเยน็เกบ็สตัวน์ํ้ า 
ผลิตอิฐก่อสร้าง 
ผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบ 
ผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบ 
ผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบ 
ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง 
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 การเงนิการคลงั 
 1)  การเงิน   
 จงัหวดัสตูลมีสถาบนัการเงินต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์จาํนวน  12  ธนาคาร   ไดแ้ก่  ธนาคาร
เพื่อการเกษตรฯ  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจฯ  ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2)  การคลงั   
      การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวดัสตูล  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ภาพรวมเบิกจ่าย  

3,701.664  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  89.71  ของงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจาํนวน  4,126.350  ลา้นบาท  
และงบลงทุนไดรั้บการจดัสรร  1,757.679  ลา้นบาท  เบิกจ่าย  1,300.518  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  73.991 
 

 ภาษอีากร 
 จงัหวดัสตูล  ไดจ้ดัเกบ็ภาษีอากรตามประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ ภาษีบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  มูลค่าเพิ่ม  
ธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์  และอากรแสตมป์อ่ืนๆ  ในปี  2552  จาํนวน  188.864  ลา้นบาท   

 

  สถานประกอบการและลูกจ้าง 
 

 จงัหวดัสตูล  มีจาํนวนสถานประกอบการทั้งส้ิน   1,099  แห่ง   ลูกจา้งจาํนวน  9,104  คน   
จํานวนสถานประกอบการปี 2548 - 2552 

 

ปี  พ.ศ จํานวนสถานประกอบการ จํานวนลูกจ้าง 

2548 704 6,256 

2549 703 6,929 

2550 886 8,297 

2551 1,068 8,941 

2552 1,099 9,101 
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สถานประกอบการปี  2552  แยกตามอาํเภอ   
 

อาํเภอ 
จํานวนสถานประกอบการ 

(แห่ง) 
จํานวนลูกจ้าง  

(คน) 

เมืองสตูล 598 4,958 

ละงู 245 1,570 

ท่าแพ   60    522 

ควนกาหลง   81    1,141 

ควนโดน   46    518 

ทุ่งหวา้   47    317 

มะนงั   22      78 

รวม 1,099 9,104 
              ท่ีมา : สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสตลู 

 

 การจัดหางานในจังหวดัสตูล    
จงัหวดัสตูล  มีผูท่ี้อยูใ่นวยัทาํงานอาย ุ15 ปีข้ึนไป จาํนวน  216,083  คน  (อยูใ่นกาํลงัแรงงาน  

162,628 คน ไม่อยูใ่นกาํลงัแรงงาน  53,455 คน) ผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงาน มีงานทาํ 160,696 คน ผูว้่างงาน 1,932 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.67  ของประชากรในจงัหวดัสตูล และร้อยละ 0.89  ของกาํลงัแรงงาน  

จํานวนผู้สมัครงาน ตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ปี 2548 - 2552 
 
 

ปี  พ.ศ. จํานวน
ผู้สมัครงาน 

ตําแหน่ง
งานว่าง 

การบรรจุ
งาน 

ร้อยละของการบรรจุ
งาน 

2548  1,337 1,585 855 63.94 

2549  3,017 1,566 1,517 50.28 

2550 1,736 1,013 978 56.33 

2551 1,626 1,484 805 49.51 

2552 1,520 1,156 864 56.84 
          

                ท่ีมา : สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัสตลู 
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 การประมง     
 

 จงัหวดัสตูล  มีการดาํเนินกิจกรรมดา้นการประมงหลายกิจกรรม  ทั้งดา้นการจบัสัตวน์ํ้ า  และการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  โดยในปีการผลิต  2552/2553  มีมูลค่าการผลิตทั้งหมด  6,063.76  ลา้นบาท  มูลค่าเพิ่ม (GPP)   
2,978.40  ลา้นบาท  แยกเป็นรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.1  ประมงทะเลพาณิชย ์ (นํ้ าลึก)  มีเรือท่ีทาํการประมงมาข้ึนท่าในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลจาํนวน  
20,625  เท่ียว  ซ่ึงประกอบดว้ยเรือประมงในพื้นท่ี  จาํนวน  490  ลาํ  และต่างถ่ินท่ีนาํปลามาข้ึนท่าในจงัหวดั
สตูล  โดยมีปริมาณปลารวมทั้งหมด  114,765  ตนั  มูลค่า  2,214  ลา้นบาท   
 1.2  การประมงทะเลพ้ืนบา้น (ชายฝ่ัง)  มีชาวประมง  3,408  ครัวเรือน  มีผลผลิตปลาท่ีจาํได ้ 
9,600  ตนัเศษ  มูลค่า  586  ลา้นบาท     
 1.3  การทาํฟาร์มปลานํ้ากร่อย  ในพื้นท่ี  4  อาํเภอ  ประกอบดว้ย  อาํเภอเมือง  ท่าแพ  ทุ่งหวา้  และ
ละงู  มีเกษตรกรจาํนวน  1,188  ราย  จาํนวน  7,978  กระชงั  พื้นท่ี  44.88  ไร่  ผลผลิต  916.67  ตนั  มูลค่า  
118.79  ลา้นบาท 
 1.4  การเพาะและอนุบาลปลานํ้ ากร่อย  ซ่ึงเป็นการอนุบาลปลากะพงขาวเพ่ือการส่งออกไป
ประเทศเพ่ือนบา้นและเล้ียงในจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง  มีจาํนวนเกษตรกร  171  ราย  มีผลผลิต  3  ลา้นตวั  มูลค่า  
33  ลา้นบาทเศษ   
 1.5  การทาํฟาร์มกุง้เล้ียงทะเล  เป็นการเล้ียเชิงพาณิชย ์ในพื้นท่ี  4  อาํเภอ  ประกอบดว้ยอาํเภอ
เมือง  ท่าแพ  ทุ่งหวา้  และละงู  มีฟาร์มท่ีมีผลผลิตจาํนวน  426  ฟาร์ม  จาํนวน  2,292  บ่อ  พื้นท่ีการเล้ียง  
8,424  ไร่  ส้ินปี  2552  คาดวา่จะมีผลผลิตประมาณ  30,000  ตนั  มูลค่า  3,000  ลา้นบาทเศษ 
 1.6  การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืดมีเกษตรกรทั้งหมด 1,915  ราย  พื้นท่ี  508.36 ไร่  ผลผลิต  842.21 ตนั  
มูลค่า  36.60  ลา้นบาท     
 1.7  การเพาะพนัธ์และอนุบาลกุง้ทะเล  มีเกษตรกรจาํนวน  15  ราย  ส้ินปี  2552  คาดว่าจะมี
ผลผลิต  1,600  ลา้นตวั  มูลค่า  160  ลา้นบาท    
 1.8  การจบัสัตวน์ํ้ าจืดจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  มีประชากรจบัสัตวน์ํ้ าจืด  1,289  ตนั  คิดเป็นมูลค่า  
76  ลา้นบาทเศษ   
 

 การพาณชิย์และการบริการ 
การพาณชิย์  

        จงัหวดัสตูล   มีสถานประกอบการคา้และบริการ  ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา  และนิติบุคคลมี
จาํนวนทั้ งส้ิน   408  ราย   แบ่งเป็นบริษทัจาํกัด     จาํนวน  127  ราย  ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  277  ราย  และ         
หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล  4  ราย 
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 ธุรกิจท่ีมีการจดัตั้งมากท่ีสุด    คือ  กิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา  ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค  ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง  ธุรกิจจาํหน่ายให้เช่า  เช่าซ้ือ  ยานพาหนะรถ  เคร่ืองจกัร  ธุรกิจจาํหน่าย
เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์สาํนกังาน  ธุรกิจบริการทัว่ไป 
  

การค้าชายแดน 
 จงัหวดัสตูล ทาํการคา้ขายกบัประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  สินค้าส่งออกที่สําคัญ 
ไดแ้ก่  วสัดุก่อสร้าง (อิฐดินเผา, กระเบ้ืองมุงหลงัคา, กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและทางเดิน, ตะปูเคือบสังกะสี)  
สินคา้กสิกรรม  (ขา้ว, หอมหวัเลก็)  สินคา้ประมงและปศุสตัว ์ (ปลากะตกัแหง้, หอยแครง, หอยลาย)  พลาสติก
และผลิตภัณฑ์ ( เชือกทําด้วยพลาสติก)  สินค้านําเข้าที่ สําคัญ ได้แก่   ส่ิงทอ (เ ส้ือผ้า,ผ้าโสร่งปาเต๊ะ)             
สินคา้กสิกรรม  (แป้งขา้วสาลี) 
 

 มูลค่าการค้าชายแดน 
  จงัหวดัสตูล  มีมูลค่าการคา้ชายแดนผา่นด่านศุลกากรสตูล  และด่านศุลการกรวงัประจนั  
จาํนวน  301.59  ลา้นบาท  แยกเป็น 

- มูลค่าสินคา้ส่งออก จาํนวน  142.20  ลา้นบาท 
- มูลค่าการนาํเขา้ จาํนวน  159.39  ลา้นบาท 

 

มูลค่าสินคา้ส่งออกและนาํเขา้ ปี 2547 - 2552 
 

ปี ส่งออก นําเข้า มูลค่าการค้ารวม 
เพิม่ขึน้/ลดลง        

ร้อยละ 

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

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

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

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

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

2552 142,198,365.85 159,387,799.59 301,586,166.14 33.33 
             

            ท่ีมา: สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสตลู 
                     ขอ้มูล  ณ  มกราคม – กนัยายน  2552 
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ข้อมูลสินค้าส่งออก – นําเข้าชายแดนชายแดน   
และผ่านชายแดนจังหวดัสตูล  ปีงบประมาณ  2552 

 
ลาํดับ รายการสินค้าส่งออก รวม 

1 ปลาแหง้  ใสเกลือหรือแช่นํ้าปลา รมควนั 82,515,369.83 
2 อิฐดินเผา 21,506,658.04 
3 ผลิตภณัฑย์างมะตอย 19,557,380.00 
4 กระเบ้ืองมุงหลงัคา 13,255,730.00 
5 หอมหวัเลก็ 13,089,403.29 
6 เรือขดุใชแ้ลว้พร้อมอุปกรณ์ 10,510,290.00 
7 อ่ืน ๆ  4,842,770.97 
8 กระเบ้ืองปูพื้นและทางเดิน 3,766,950.00 
9 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน 3,367,810.00 
10 เชือกทาํดว้ยพลาสติก 2,728,388.15 

 
ลาํดับ รายการสินค้าส่งออก รวม 

1 สายเคเบ้ิลสาํหรับแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน  36  โลโวลด ์ 48,016,869.26 
2 ผา้โสร่งปาเตะ๊, เส้ือผา้ 26,273,519.66 
3 บอยเลอร์ท่ีผลิตไอนํ้าใชส้าํหรับโรงงาน 21,268,708.50 
4 กะปิ 14,810,549.49 
5 เรือยอชต ์ (เก่าใชแ้ลว้) 9,950,000.00 
6 หอยแครง,  หอยลาย 3,285,725.12 
7 เรือโดยสาร เรือทศันาจร เรือขา้มฟาก เรือสินคา้ 2,261,044.77 
8 เส้ือชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอ่ืน  ๆ 1,913,869.00 
9 แป้งขา้วสาลี 1,717,788.59 
10 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน 1,300,940.38 
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การท่องเทีย่ว    
 

 จงัหวดัสตูล  มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย  และต่างประเทศท่ีเขา้มาท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล  ในปี  2551  
รวมทั้งส้ิน  760,395  คน  และสามารถทาํรายไดใ้หก้บัจงัหวดั  ประมาณ  1,739.68  ลา้นบาท 
 

สถิติจํานวนผู้เยีย่มเยอืนในปี 2545 – 2551 
 

ปี  นกัท่องเท่ียวชาวไทย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รวมนกัท่องเท่ียว เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ร้อยละ 

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

 
 

รายได้จากการท่องเทีย่วในปี 2545 – 2551 
 

ปี  รายได้จากการท่องเทีย่ว เพิม่ขึน้ / ลดลงร้อยละ 
2545 836.74 34.55 
2546 899.32 7.48 
2547 976.91 8.63 
2548 1,420.86 45.45 
2549 1,667.20 17.34 
2550 1,798.20 7.85 
2551 1,949.24 - 

 
  หมายเหตุ  :  ประมาณการปี  2551 

 
 
 
 
 
 



 25 

 แหล่งท่องเทีย่ว 
จงัหวดัสตูล  มีศกัยภาพในดา้นการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมาก  เพราะมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  

ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  ไดแ้ก่ 
 - พพิิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอาํมาตยต์รี พระยา
ภูมินารถภกัดี (กูบารูเด็น  บินตาํมะหงง) เจา้เมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็น
โบราณสถานเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2532 และไดด้าํเนินการปรับปรุงพฒันาคฤหาสน์เพื่อจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติจงัหวดัสตูล ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดเ้สด็จมาเป็นองคป์ระธาน   
ในพิธีเปิด เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543  
 - มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือท่ีรู้จกักันอีกช่ือหน่ึงว่า มสัยิดมาํบงั สร้างข้ึนตั้งแต่สมยั        
พระยาสมนัตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮาํหมดัอาเก็ม) เป็นเจา้เมืองสตูล  ช่ือมาํบงัตั้งตามช่ือเมืองสตูลในสมยันั้น  
ต่อมาในปี พ.ศ.2517 ได้ร้ือท้ิงและดําเนินการก่อสร้างใหม่บนเน้ือท่ีเดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก          
และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็ฯ  มาทรงเปิด เม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน  พ.ศ.  2522 
 - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เม่ือปี พ.ศ. 2508 กรมราชทณัฑ ์ไดบุ้กเบิกบริเวณอ่าวตะโล๊ะอุดงั
และอ่าวตะโละ๊วาว  เกาะตะรุเตา  ใหเ้ป็นทณัฑสถาน และเป็นนิคมฝึกอาชีพของนกัโทษการเมือง ซ่ึงเม่ือปลายปี   
2482  รัฐบาลไดส่้งนกัโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฏ  นายสิบ (พ.ศ. 2478)  มาคุมขงั
ยงัเกาะตะรุเตา ต่อมากรมป่าไมไ้ดถ้อนการเป็นสภาพการเป็นเขตหวงห้าม   เพื่อการราชทณัฑ์บนเกาะออก   
แลว้จึงประกาศใหเ้กาะเหล่าน้ีเป็น  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เม่ือวนัท่ี  19 เมษายน 2517 ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติ
ลาํดบัท่ี 8 ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล   จึงไดรั้บการ
ยกยอ่งใหเ้ป็น   ASEAN  Heritage  Parks  and  Reserves  หรือ  อทุยานมรดกของอาเซียน  เม่ือปี 2525 
 -  เกาะกลางและเกาะไข่  ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 25 กิโลเมตร        
จะพบเกาะกลางและเกาะไข่เคียงคู่กนั ช่ือเกาะกลางนั้นสืบเน่ืองมาจากตาํแหน่งซ่ึงก่ึงกลางระหว่างเกาะตะรุเตา
และเกาะอาดงั ส่วนช่ือเกาะไข่นั้น เพราะหาดทรายอนัขาวสะอาดและสงบของเกาะน้ี  เป็นท่ีวางไข่ของเต่าทะเล
นัน่เอง นอกจากหาดทรายท่ีสวยงามแลว้ยงัมี ซุม้ประตูหิน ประติมากรรมท่ีธรรมชาติสร้างสรรคใ์หโ้ดดเด่นตรึง
ใจแก่ผูพ้บเห็นทุกคน 
   -  เกาะอาดัง ชายหาดบริเวณแหลมสนของเกาะอาดงั   เหมาะสมแก่การพกัแรม เพลิดเพลินกบั
ความงามทศันียภาพของทอ้งฟ้าจรดนํ้ า แซมดว้ยเกาะแก่งต่างๆ ทางเดินเทา้ท่ีนาํทางไปสู่นํ้ าตกอนัเป็นแหล่งนํ้ า
จืดท่ีทั้งเจา้หนา้ท่ีและชาวเลไดใ้ช ้ดาํรงชีพบนเกาะมาเป็นเวลานานแสนนาน 

-  เกาะหลเีป๊ะ  ทางใตข้องเกาะอาดงัไปประมาณ  1  กิโลเมตร  เป็นท่ีตั้งของเกาะหลีเป๊ะ  ซ่ึงมี
ชาวเลอาศยัตั้งถ่ินฐานอยูต่ ั้งแต่ปลายสมยั  รัชกาลท่ี 5 ยามนํ้ าลงลานกวา้งของปะการังหลากสีใตผ้วินํ้ าท่ีใสคลา้ย
กระจกทางดา้นหนา้เกาะจะพน้นํ้ามารับแสงอาทิตยเ์ตม็ๆ 

-  เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดงัไปทางทิศตะวนัตกไม่ไกลนกั เกาะหินงามจะโดดเด่นสะดุด
ตาผูผ้า่นมาดว้ยหาดหิน  กอ้นกลมรีขนาดใหญ่ต่างๆ  กนัวางเรียงรายใหช้มลานตาดูล่ืนเป็นเงาวาววบัเกล้ียงเกลา 
เม่ือยามคล่ืนซดัสาดมาจะเห็นสีพื้นเขม้สลบัร้ิวลายเสน้สีอ่อนของหินงามจบัตา 
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   -  เกาะบุโหลน หมู่เกาะบุโหลนอยูใ่นความรับผดิชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตั้งอยู่
ห่างจากท่าเรือปากบารา อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียว
อีกแห่งหน่ึงเพราะธรรมชาติท่ีโดดเด่นไม่แพห้มู่เกาะอ่ืนๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเลหรือบุโหลนใหญ่  มีทิวข้ึน
ริมหาดทรายขาวเป็นแนวยาวเสมือนเป็นแนวกาํแพงป้องกนัภยัทางดา้นเหนือและดา้นใต ้สามารถกาํบงัลมไดดี้
และยงัมีชาวประมงเรือเลก็มาอาศยัจอดเรือหาปลามิไดข้าด  การเดินทางสะดวกมีบงักะโลของเอกชนไวส้าํหรับ
เป็นท่ีพกัอาศยัของนกัท่องเท่ียว อาหารและเคร่ืองด่ืมมีไวบ้ริการพร้อมบนเกาะน้ี 
   -  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพื้นท่ี 210 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูติ่ดชายแดนประเทศมาเลเซีย 
ตั้งแต่พื้นท่ีป่าดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในทะเลจึงมีพื้นท่ีรับผิดชอบส่วน
หน่ึงอยูใ่นทะเลสุดชายแดนไทย ดา้นทิศใตจ้รดรัฐเปอร์ลิส   มีป่าไมมี้ค่า  และสัตวป่์านานาชนิด มีถํ้าและนํ้ าตก
สวยงามหลายแห่ง สภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาและท่องเท่ียวแก่ผูท่ี้สนใจเก่ียวกับป่าต่างๆ     
เป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารของแม่นํ้ าและลาํคลองต่างๆ ในจงัหวดัสตูล มีบา้นพกัมาตรฐานรับรองนกัท่องเท่ียวได้
ประมาณ 150 คน พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
   -  อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติสุดทา้ยของจงัหวดัสตูล           
ท่ีทาํการตั้งอยู่บริเวณอ่าวนุ่น  ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู มีพื้นท่ีรับผิดชอบตลอดแนวชายฝ่ังอาํเภอละงูถึงเขต   
จงัหวดัตรัง  ครอบคลุมเกาะต่าง ๆ  ตามแนวชายฝ่ังตั้งแต่ เกาะลิดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนและเกาะเภตราของ
จงัหวดัตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ไดแ้ก่ เกาะลิดี  และ เกาะเภตรา  
มีท่ีพกัรับรองนกัท่องเท่ียวของเอกชน 20 หลงั ท่ีเกาะบุโหลน 
   -  แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ตั้งอยูท่างปากอ่าวสตูล สามารถนัง่เรือจากด่านศุลกากร
เกาะนกหรือท่าเรือหลงัตลาดสดสตูลประมาณ 1 ชัว่โมง และสามารถเดินทางไดโ้ดยใชร้ถยนตห่์างจากส่ีแยก 
เจ๊ะบิลงัประมาณ 7 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นแหลมยื่นลํ้ าไปในทะเลอนัดามนั  มีหมู่บา้นชาวประมงและ            
หาดทรายขาวสะอาดยาวเหยยีด 
   -  หาดปากบารา เป็นชายฝ่ังริมทะเลอยูใ่นตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอละงู 
10 กิโลเมตร   มีท่าเทียบเรือท่ีสําคญัทางการประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา  มีทิวสน            
ใหค้วามร่มร่ืนตลอดแนวหาดยาวเหยยีดซ่ึงขนานไปกบัถนนสายละงู-ปากบารา 
   -  หาดราไว ตั้งอยูใ่นตาํบลขอนคลาน  มีพื้นท่ีครอบคลุมรวมทั้งหมด 4 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1
บา้นขอนคลานตะวนัออก หมู่ท่ี 2 บา้นเราไวใต ้หมู่ท่ี 3  บา้นขอนคลานตะวนัตก  และหมู่ท่ี 4  บา้นราไวเหนือ
อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  ห่างจากเขตเทศบาลตาํบลทุ่งหวา้  28  กิโลเมตรมีความยาวประมาณ 
3,500  เมตร   หาดราไวจดัเป็นหาดท่ียาวท่ีสุดของจงัหวดัสตูล  ดา้นตะวนัตกจะมองเห็นเกาะสุกรของอาํเภอ    
ปะเหลียน  จงัหวดัตรัง  ตลอดแนวชายหาดมีตน้สนข้ึนเรียงรายเป็นทิวตลอด  เหมาะสาํหรับการตั้งค่ายพกัแรม   
   -  นํา้ตกวงัสายทอง  ตั้งอยูท่ี่ตาํบลนํ้ าผดุ  อาํเภอละงู  สามารถเดินทางโดยรถยนตไ์ด ้ 2 ทางคือ   
ทางอาํเภอละงู ตรงขา้มทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ท่ีสามแยกบา้นโกตา ตาํบลกาํแพง  จากจุดน้ีถึงนํ้ าตก
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหน่ึงคือ ทางอาํเภอทุ่งหวา้ ตรงสามแยกสะพานวา ตาํบลป่าแก่บ่อหิน 
ระยะทางประมาณ 19  กิโลเมตร  ความงามของนํ้าตกวงัสายทองอยูท่ี่แอ่งนํ้ าแต่ละชั้นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยดอกบวั
บานลดหลัน่กนัลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงตํ่าสุด  
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   -  นํ้าตกธาราสวรรค์  เป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงมีถึง 5 ชั้น ตั้งอยูท่ี่ตาํบลควนกาหลง     
อยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใชเ้ส้นทางจากสามแยกนิคมฯ  ผา่นท่ีว่า
การอาํเภอควนกาหลงแยกเขา้ทางซอย 10 
   -  นํ้าตกปาหนัน  มีตน้นํ้ ามาจากภูเขาหัวกาหมิง ตั้งอยู่ท่ีตาํบลทุ่งนุ้ย อาํเภอควนกาหลง            
มีระยะทางจากตวัเมืองสตูล ประมาณ 39 กิโลเมตร เป็นนํ้ าตกท่ียงัไม่ไดรั้บการตกแต่งดว้ยวิทยาการสมยัใหม่     
แต่มีการสร้างเข่ือนผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อมอยู่บริเวณนํ้ าตก ซ่ึงส่งผลให้มีทัศนียภาพบริเวณนั้ น
เปล่ียนแปลงไปบา้ง อย่างไรก็ตามธรรมชาติแท้ๆ  ของป่าและภูเขายงัคงอยู่อย่างครบถว้น สายนํ้ าจากนํ้ าตก
ปาหนนัยงัไหลอยา่งสมํ่าเสมอ  
   -  นํ้าตกธารปลิว  ตน้นํ้ าเกิดจากเขาลุงเครอะในเขตจงัหวดัตรัง-สตูล เป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามอีก
แห่งหน่ึงของจงัหวดัสตูล อยู่หมู่ท่ี 7  ตาํบลทุ่งหวา้  อาํเภอทุ่งหวา้  ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอ 14 กิโลเมตร             
มีลกัษณะเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นแอ่งนํ้ าขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร รอบๆ บริเวณร่มร่ืนดว้ย
พรรณไมห้ลากหลาย 
   -  ถํา้เจ็ดคด  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  5  ตาํบลปาลม์พฒันา อาํเภอมะนงัเป็นถํ้าขนาดใหญ่ กวา้ง 70 80 เมตร  
ยาวประมาณ  600  เมตร  บางช่วงสูง 100 - 200  เมตร  มีหินงอกหินยอ้ยสวยงามมากมีคลองใหญ่ทะลุภูเขา
เหมาะแก่การล่องเรือเท่ียวถํ้า ชาวบา้นเปล่ียนช่ือใหม่วา่ “ถํา้สัตคูหา” มี 7 ชั้น 
   -  ถํ้าภูผาเพชร  เป็นถํ้ าขนาดใหญ่  มีหินงอกหินยอ้ยสวยงามมาก  ภายในถํ้ ามีลกัษณะเป็น     
หอ้งโถงแบบโรมนัหลายหอ้ง บริเวณกลางถํ้าเป็นลานกวา้ง มีเวทีลกัษณะคลา้ยลานแสดงคอนเสิร์ต มองข้ึนไป
บนเพดานถํ้ า จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยงามระยิบระยบั เหมือนประดับด้วยเพชรอยู่ทอ้งท่ี      
อาํเภอมะนงั    

   -  ถํา้ลอดปูยู  ตั้งอยูบ่ริเวณตอนใตข้องเขายะเก่ง ในเขตอาํเภอเมืองสตูล มีลกัษณะสวยงาม เช่น 
เพดานถํ้า ประกอบดว้ยหินงอกหินยอ้ย ท่ีงดงาม ระหว่างสองฝ่ังคลองปูยนูั้นประกอบไปดว้ย พนัธ์ุป่าชายเลนท่ี
ยงัอุดมสมบูรณ์  การเดินทางไปยงัถํ้ าลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือท่ีท่าเรือตาํมะลงั            
การเดินทางไปกลบัใชเ้วลา ประมาณ 1-2 ชัว่โมง  
   -  ถํา้วังกลาง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  3  ตาํบลป่าแก่บ่อหิน  เป็นถํ้าท่ีสวยงามมาก  ภายในมีธารนํ้ าใหล  
สามารถลงเรือชมความงามของหินงอก  หินยอ้ย  และยงัมีภาพวิจิตรตระการตาทางธรรมชาติมากมาย  โดดเด่น
อยูบ่นผนงัถํ้าอยา่งไม่เคยพบเห็นท่ีใดมาก่อน 

   -  แหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  ในจงัหวดัสตูลมีหลายแห่งทุกอาํเภอเช่น ตาํบลตาํมะลงั 
ตาํบลเจ๊ะบิลงั ตาํบลตันหยงโป ตาํบลพิมาน อาํเภอเมืองสตูล ตาํบลทุ่งหวา้ ตาํบลนาทอน อาํเภอทุ่งหวา้       
ตาํบลสาคร อาํเภอท่าแพ 
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เดือน งานเทศกาลและประเพณ ี เจ้าภาพหลกั 
6 - 8  พฤศจิกายน  2552 งานรักษเ์ล  รักษป่์า  เปิดฟ้าเมืองสตูล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 

12-13  ธนัวาคม   งานวิ่งยอ้นรอยประวติัศาสตร์เกาะตะรุเตา 
2552 

สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสตูล 

16-20  มกราคม  2553 งานตกปลานานาชาติบารา ฟิชช่ิงคพั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนํ้า 
งานมรกตอนัดามนั มหศัจรรยอ์าหารอร่อยของดี
เมืองสตูล  

มกราคม  2553 เทศบาลตาํบลกาํแพง 

งานแข่งวา่วนานาชาติ   12 - 14 กมุภาพนัธ์  2553 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
งานแข่งขนัไตรกีฬา  ภูผาเพชรสู่วงัสายทอง   6  มีนาคม  2553 สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวดัสตูล 
8 – 17 มีนาคม  2553 งานประจาํปี และงานกาชาดจงัหวดัสตูล,   จงัหวดัสตูล, 

สนง.การท่องเท่ียวฯ จ.สตูล 
เมษายน  2553 งานแข่งขนัตกปลานานาชาติ ลงักาวี – อาดงั สตูล   

ฟิชช่ิงคพั 
สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสตูล 

พฤษภาคม - ตุลาคม  
2553 

งานประเพณีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ   อาํเภอเมืองสตลูส่วนหนา้    (เกาะ
หลีเป๊ะ) 

มิถุนายน  2553 งานมหกรรมอาหารจานเดด็ของดีเมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 
มิถุนายน - กรกฎาคม  

2553 
งานเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล   หอการคา้จงัหวดัสตูล 

กรกฏาคม – สิงหาคม  
2553 

งานวนัจาํปาดะ   อาํเภอควนโดน 

กนัยายน – ตุลาคม  2553 งานประเพณีถือศิลกินเจจงัหวดัสตูล เทศบาลเมืองสตูล 

งานเทศกาลและงานประเพณปีระจําปีของจังหวดัสตูล 



สังคมและวฒันธรรม  
 

 

ประชากร 
 จงัหวดัสตูล  มีประชากร ณ วนัท่ี  30 กนัยายน  2552  รวมทั้งส้ิน  291,795  คน  ชาย  145,459  คน   
หญิง  146,336  คน  อาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ  อาํเภอเมืองสตูล  อาํเภอท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุด 
คือ  อาํเภอละงู  175.83  คน/ตร.กม.  รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสตูล  131.67  คน/ตร.กม. และอาํเภอท่าแพ  
125.96  คน/ตร.กม. นอกจากน้ี ประชากรของจงัหวดัสตูลยงัสามารถแยกเป็นรายอาํเภอได ้ ดงัน้ี   
 

จํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  ปี 2551 ณ วนัที ่30 กนัยายน  2551 

อาํเภอ พืน้ที ่
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(ตร.กม.) 
จํานวน 

หลงัคาเรือน 
ชาย 
(คน) 

หญงิ 
คน) 

รวม 
คน) ( (

ความหนาแน่น
ประชากร/ตร.กม. 

เมืองสตูล 802.57 30,982 52,098 53,577 105,675 131.67 

ละงู 380.35 18,085 33,295 33,583 66,878 175.83 

ควนกาหลง 532.08 9,193 15,811 15,447 31,258  58.74 

ท่าแพ 209.32 6,751 13,159 13,207 26,366 125.96 

ควนโดน 220.80 5,926 11,859 11,908 23,767 107.64 

ทุ่งหวา้ 452.33 6,108 11,051 10,948 21,999  48.63 

มะนงั 210.07 4,595 8,186 7,666 15,852  75.46 

รวมทั้งจังหวดั 2,807.522 81,640 145,459 146,336 231,795 103.933 
 

          ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัสตลู 

แยกจํานวนประชากรในเขตเทศบาล 
 

เทศบาล 
พืน้ที ่
ตร.กม.) 

จํานวน     
หลงัคาเรือน (

ประชากร 

ชาย หญงิ รวม 

เทศบาลเมืองสตูล 6.80 
43.93 
2.94 
2.60 
6.00 
1.25 
2.70 

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

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

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

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

เทศบาลตาํบลคลองขดุ 
เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ 
เทศบาลตาํบลกาํแพง 
เทศบาลตาํบลควนโดน 
เทศบาลตาํบลฉลุง 
เทศบาลตาํบลเจ๊ะบิลงั 

รวม 66.22 21,548 29,219 30,111 59,330 
      ท่ีมา : สาํนกัทะเบียนกลาง  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัสตลู( ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี 30  กนัยายน   2552)                  
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 การศึกษา 
 จังหวัดสตูล   มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้ ง ส้ิน   221  แห่ง   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  175  แห่ง ครู/อาจารย ์ 2,342  คน   พนกังานราชการ  232  คน  วิทยากร
สอนศาสนา  32  คน  นกัเรียน/นกัศึกษา  43,186  คน  และสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  35  แห่ง   
ครู/อาจารย ์   506   คน  (ครูอตัราจา้ง)   นกัเรียน/นกัศึกษา  15,016  คน  (เพ่ิมเติม)  สังกดัเทศบาลเมืองสตูล  
จาํนวน  4  แห่ง  ครู/อาจารย ์ 110  คน  ครูอตัราจา้ง  30  คน  นกัเรียน/นกัศึกษา  15,016  คน,  สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวะศึกษาจาํนวน  3  แห่ง  ครู/อาจารย ์ 131 คน  พนกังานของรัฐ  10  ครูอตัราจา้ง 43  คน  
นักเรียน/นักศึกษา  2,531  คน,  โรงเรียนราชตาํรวจตระเวนชายแดน  จาํนวน  2  แห่ง  ครู/อาจารย ์ 19  คน      
ครูอตัราจา้ง  2  คน  นกัเรียน/นกัศึกษา  202  คน,  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  42  จงัหวดัสตูล  ครู/อาจารย ์ 9  
คน  ครูอตัราจา้ง  34  คน  นกัเรียน/นกัศึกษา  457  คน,  สังกดัสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสตูล  ครูอตัรา
จา้ง  3  คน  นกัเรียน/นกัศึกษา  24  คน 

-  การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   
 สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสตูล (สนง.กศน.จ.สต.)  
เป็นสถานท่ีศึกษาในราชการส่วนกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน่วยงานท่ีจะต้องดูแลและเป็นหน่วย
ปฏิบติัการอยู่ในพื้นท่ีอาํเภอต่าง ๆ ไดแ้ก่  ศูนยบ์ริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ 7  
อาํเภอ 

ศาสนา   
 ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  74.10  นบัถือศาสนาพทุธร้อยละ  25.81  และ
นบัถือศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ  0.09                

 มีศาสนสถานจาํนวนทั้งส้ิน  261  แห่ง  ประกอบดว้ย  
       มสัยดิจาํนวน  218  แห่ง แยกเป็นอาํเภอ  ดงัน้ี 

  -  อาํเภอเมืองสตูล  จาํนวน  63   แห่ง 
  -  อาํเภอละงู   จาํนวน   60   แห่ง 
  -  อาํเภอท่าแพ   จาํนวน    26   แห่ง 
  -  อาํเภอควนโดน  จาํนวน    23   แห่ง 
  -  อาํเภอควนกาหลง  จาํนวน   23  แห่ง 
  -  อาํเภอทุ่งหวา้   จาํนวน    18   แห่ง 
  -  อาํเภอมะนงั   จาํนวน       5    แห่ง 
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 วดั   จาํนวน  37  แห่ง   แยกเป็นรายอาํเภอดงัน้ี (ท่ีมา : สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดัสตูล) 
  -  อาํเภอเมืองสตูล  จาํนวน  11 แห่ง 
  -  อาํเภอละงู   จาํนวน    6  แห่ง 
  -  อาํเภอท่าแพ   จาํนวน    2  แห่ง 
  -  อาํเภอควนโดน  จาํนวน    1  แห่ง 
  -  อาํเภอควนกาหลง  จาํนวน    8  แห่ง 
  -  อาํเภอทุ่งหวา้   จาํนวน    3  แห่ง 
  -  อาํเภอมะนงั   จาํนวน    6  แห่ง 
 

 โบสถค์ริสต ์ จาํนวน  3  แห่ง 
 ศาลเจา้ จาํนวน  4  แห่ง 

 นอกจากน้ียงัมีศูนยพ์ระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์  จาํนวน  1  ศูนย ์  และศูนยอ์บรมศาสนาอิสลาม 
และจริยธรรมประจาํมสัยดิ  (ศูนยต์าดีกา)  จาํนวน  194  ศูนย ์
 

 การสาธารณสุข   
 จงัหวดัสตูล  มีโรงพยาบาลของรัฐรวม  6  แห่ง  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด   186  เตียง  1  แห่ง  
ขนาด  60  เตียง  1  แห่ง  ขนาด  30  เตียง  4  แห่ง  มีแพทย ์ 51  คน  อตัรา : ประชากร  5,619  คน ทนัตแททย ์ 
22  อตัรา : ประชากร  13,026  คน  และมีพยาบาล  468  คน  อตัรา : ประชากร  1,069  คน  โดยมีสถานบริการท่ี
ใหบ้ริการในคลินิกทนัตกรรม  9  แห่ง  ร้านขายยา  48  แห่ง  เป็นตน้ 
   

 ประเพณวีฒันธรรม 
           งานประเพณีสาํคญัของจงัหวดัสตูลท่ีสืบทอดกนัมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  ไดแ้ก่ 

1) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล   ในปี  พ.ศ.  2519  หลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วในนาเสร็จส้ิน  
โดยกําหนดเอาสนามบินจังหวัดสตูลเป็นสนามแข่งขันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการจัดแข่งขัน                
3  ประเภท  คือว่าวเสียงดงั  ว่าวข้ึนสูง  และว่าวสวยงาม  โดยจดัการแข่งขนัคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์  
2519  มีวา่วเขา้แข่งขนัประมาณ  50  ตวั  และไดมี้การจดัการแข่งขนัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

2) พธีินิกะฮ์หรือพิธีกินเหนียว   (พิธีการสมรส)  ตามบญัญติัศาสนาอิสลาม  การนิกะฮ ์ หมายถึงการ
ผกูนิติสมัพนัธ์ระหวา่งชายหญิง  เพื่อเป็นสามี  ภรรยากนั  โดยพิธีสมรสตามหลกัศาสนาอิสลาม   

3) งานเทศกาลถือศีลกนิเจ    จดัในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี   ณ   ศาลเจา้โป้เจเ้กง้  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัสตูล  เทศกาลกินเจเป็นความเช่ือของชาวจีนท่ีถือเอาวนัท่ี 1  เดือน 9  ของทุกปี   

4)  งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ    จดัข้ึนปีละ 2  คร้ัง  คือช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือน
พฤศจิกายน  และไดก้ระทาํกนัมานานแลว้  ผูริ้เร่ิม  คือ  “โต๊ะฮีหลี”  ซ่ึงชาวเลถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสําคญั  
เพราะเป็นผูบุ้กเบิกเกาะน้ีเป็นคนแรก  และเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวเลเป็นอยา่งยิง่ในขณะมีชีวิตอยู ่  
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5) พธีิเข้าสุนัต  สุนตั  มาจากคาํว่า  สุนนะฮ  (สุน – นะฮ)  หมายถึง  แนวหรือวิถีปฏิบติัตามแบบอยา่ง
ของท่านศาสดามูฮมัหมดั  (ซ.ล)  ในทุกกระบวนการ  การเขา้สุนตัจึงหมายถึง  การเขา้สู่ชีวิตตามแบบอยา่งของ
ท่านนบีฯ   

6)  พิธีถือศิลอด  (ถือบวช)  เม่ือถึงเดือน  “รอมฎอน”  หรือเดือนท่ี  9  ของปีฮิจเราะฮ์ศกัราช  (ฮศ)    
ชาวไทยท่ีนบัถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศิลอดเป็นเวลา  1  เดือน  เม่ือครบกาํหนด  1  เดือนแลว้  ก็เป็นวนั
ออกบวช  หรือเรียกกนัวา่  “วนัฮารีรายอ”  หรือ  “วนัอิดิลฟิฏรี” 

7)  วนัรายอฮัจย ี “อดิิลอฏัฮา”  เป็นวนัตรุษหลงั  ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮจัญ ์ 
ณ  นครเมกกะ  ประเทศซาอุดอารเบีย  หลงัจากนั้นจะร่วมกนักุรบาน  (เชือดสัตว ์ เช่น โค ววั แพะ และแกะ)  
เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนยากจน  สัตว์ท่ีเชือดจะต้องมีลักษณะสวยงาม  มีอวยัวะทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์           
คือไม่พิการหรืออวยัวะไม่สมประกอบ 
 8) ประเพณไีหว้ผโีบ๋  เป็นงานประเพณีหน่ึงท่ีมีความสาํคญั  โดยไดสื้บทอดกนัมาคู่กบัอาํเภอทุ่งหวา้
ตั้งแต่อดีต  ในยคุแรก ๆ การไหวผ้โีบ๋ไดแ้ยกกระทาํเป็นตระกลูแต่ละตระกลูไป   ต่อมาเม่ือแต่ละตระกลูมี
ลูกหลานมากข้ึนจึงไดม้าทาํพิธีไหวร่้วมกนัเป็นพิธีใหญ่เพียงคร้ังเตียว  จะจดัพิธีไหวผ้โีบ๋ หลงัวนัสาร์ทจีน 
ประมาณ10วนั



 
โครงสร้างพืน้ฐาน  

 

 การคมนาคมขนส่ง 
ทางรถยนต์ 

 จงัหวดัสตูล  มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจงัหวดั  ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
จงัหวดัระหวา่งอาํเภอและประเทศเพื่อนบา้น   โดยมีทางหลวงแผน่ดินท่ีสาํคญั   ไดแ้ก่ 

1. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข   406  สายยนตรการกาํธร เป็นเส้นทางหลกัท่ีสามารถเดินทาง
ไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียง คือ จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัตรัง  โดยไปเช่ือมต่อกบัถนนเพชรเกษม 
ท่ีส่ีแยกคูหา เขตอาํเภอรัตภูมิ  แยกซา้ยไปจงัหวดัพทัลุง  แยกขวาไปอาํเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา  ระยะทาง
ประมาณ  67  กม. 

2. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 416  สายฉลุง–ตรัง  เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัสตูล 
กบัจงัหวดัตรัง ระยะทางประมาณ  140  กม. เร่ิมจากสามแยกฉลุง  ผา่นอาํเภอท่าแพ อาํเภอละงู  อาํเภอทุ่งหวา้  
อาํเภอปะเหลียนและอาํเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรัง 

 

 การเดนิทาง   
 1)  รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯใชท้างหลวงหมายเลข  4 ผ่านจงัหวดัเพชรบุรี  จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์  จงัหวดัชุมพร  จากนั้นใชเ้ส้นทางหมายเลข  41  ผา่นเขา้เขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  พทัลุง 
จากพทัลุงไปอาํเภอรัตภูมิจงัหวดัสงขลา ใช้ทางหลวงหมายเลข 4  แลว้แยกขวาไปทางหลวงหมายเลข 406        
ถึงจงัหวดัสตูล ระยะทางประมาณ  973  กม. 
 2.) รถโดยสารประจําทาง   มีรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศชั้นหน่ึง และชั้น  2 จากสถานีขนส่ง
สายใตใ้หม่ ถนนพระบรมราชชนนีไปจงัหวดัสตูล รถออกทุกวนั  
 3.) รถไฟ  การเดินทางไปจงัหวดัสตูลสามารถเดินทางโดยทางรถไฟก็ได ้ซ่ึงมีทั้งรถเร็ว และ
รถด่วนจากสถานีรถไฟหัวลาํโพง   ถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่  จากนั้นเดินทางต่อโดย รถแท็กซ่ี รถตู ้
โดยสาร  หรือรถเมลโ์ดยสารประจาํทาง  สายสตูล –  หาดใหญ่  ระยะทางประมาณ   97  กม. 
 4.) เคร่ืองบิน ไม่มีเท่ียวบินท่ีบินตรงไปยงัจงัหวดัสตูล   แต่สามารถใชบ้ริการเท่ียวบินกรุงเทพฯ – 

  แลว้เดินทางโดยรถยนตอ์าํเภอหาดใหญ่เขา้ไปจงัหวดัสตูล   ระยะทางประมาณ  97  กม. หาดใหญ่ 
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 การตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน (มาเลเซีย) 
 

 ทางบก  ใชท้างหลวงหมายเลข  4184   สายควนสะตอ – บา้นวงัประจนั เป็นทางหลวงท่ีเช่ือมกบั
ทางหลวงของประเทศมาเลเซีย  เร่ิมจากสามแยกควนสะตอ  ไปถึงหลกัเขตแดนท่ีบา้นวงัประจนั ระยะทาง
ประมาณ  22  กม.  เดินทางจากวงัประจนั  ถึงปาดงัเบซาร์    และจากปาดงัเบซาร์   ไป ปีนงั  หรือเดินทางไป
จงัหวดัสงขลา   ผา่นด่านสะเดา อาํเภอสะเดา  ไปอาํเภอหาดใหญ่    (ปาดงัเบซาร์ - หาดใหญ่ )   ระยะทาง
ประมาณ  61 กม. และจากชายแดนวงัประจนัถึงเมืองกางา   รัฐเปอร์ลิส  ระยะทางประมาณ  36 กม.  และจาก
รัฐเปอร์ลิส  ไปปีนงั  ระยะทาง  130  กม.  

 

 ทางนํา้  จากอาํเภอเมือง ไปรัฐเปอร์ลิส โดยเรือโดยสารขนาดเลก็    และปัจจุบนัมีเรือเฟอร์ร่ี ของ
บริษทัเอกชนวิ่งระหวา่งอาํเภอเมือง– เกาะลงักาวี  รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเชีย มีบริการ   วนัละ  4  เท่ียวโดยใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15  ชม.  ออกจากท่าเทียบเรือตาํมะลงับริเวณด่านศุลกากรตาํมะลงั   
 

 ระบบประปา     

 จงัหวดัสตูล  มีท่ีทาํการประปา 2 แห่ง คืออาํเภอเมืองและอาํเภอละงู  มีสถานีผลิตนํ้ าประปา  
จาํนวน  4  แห่งคือ 

สถานีผลิตนํ้า 
กาํลงัการผลิต 
(ลบ.ม/ช.ม) 

ปริมาณนํ้าจ่าย (ม.ค.. 52) 
(ลบ.ม.) 

จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า 
(ราย) 

1. ควนโดน    650 320,000 12,081 

2. วงัประจนั 40 180 18 

3. ละงู  200 93,315 3,347 

4. ทุ่งหวา้  30 18,154 761 
 

แหล่งนํา้ชลประทาน  
 จงัหวดัสตูล  มีแหล่งนํ้ าชลประทานประกอบดว้ย  แหล่งนํ้ าตามโครงการชลประทานขนาดกลาง

โครงการชลประทานขนาดเล็ก ศูนยบ์ริการเกษตรกรเคล่ือนท่ี  และโครงการขุดลอกหนองนํ้ าและคลอง
ธรรมชาติท่ีสร้างแลว้เสร็จถึงปัจจุบนั  จาํนวน   203  โครงการสามารถกกัเก็บนํ้ าได ้3,100,000 ลบ.ม. และมีพื้นท่ี
เพ่ือทาํการเกษตรท่ีไดรั้บประโยชน์จากโครงการชลประทานทั้งส้ิน  141,910  ไร่   ครัวเรือนท่ีไดรั้บประโยชน์ 
17,551  ครัวเรือน          

 โครงการชลประทานขนาดกลาง  3  โครงการ  ดังนี ้

1. โครงการฝายดุสน  ตาํบลควนโดน  อาํเภอควนโดน  พื้นท่ี  32,600  ไร่ 

2. โครงการประตูระบายนํ้าบาโรย  ตาํบลปากนํ้า  อาํเภอละงู พื้นท่ี    3,000  ไร่ 

3. โครงการฝายคลองท่าแพร  ตาํบลควนโดน  อาํเภอควนโดน พื้นท่ี  13,200     ไร่ 
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การไฟฟ้า   

 จงัหวดัสตูล  มีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ  จาํนวน  5  แห่ง  ไดแ้ก่   สํานักงาน  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสตูล,  สาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอท่าแพ,  สํานกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาํเภอละงู,   สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอควนกาหลง,   สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอ
ทุ่งหวา้ 

 ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสตูล  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใหห้มู่บา้นในเขตจงัหวดั
ครอบคลุมทุกอาํเภอ ตาํบลและหมู่บา้น มีครัวเรือนท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า จาํนวน 75,471 ครัวเรือน คิดเป็น 97.37 % 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

สถานะ  จํานวน  ตําบล  หมู่บ้าน  ครัวเรือนทีมี่ไฟฟ้าใช้ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัสตูล 
ข้อมูล  ณ   มกราคม  2552 

 

ที ่ อาํเภอ 
จํานวนตําบล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน 

ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ คดิเป็น % 

1 เมือง 12 12 70 70 29,749 29,403 98.84 % 

2 ควนโดน 4 4 31 31 5,760 5,592 97.08 % 

3 ท่าแพ 4 4 31 31 6,567 6,549 99.73 % 

4 ละงู 6 6 61 61 17,023 16,879 99.15 % 

5 ทุ่งหวา้ 5 5 35 35 5,548 5,349 96.41 % 

6 ควนกาหลง 3 3 32 32 8,895 8,126 91.35 % 

7 มะนงั 2 2 19 19 3,966 3,573 90.09 % 

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

หมายเหตุ  
สาํหรับครัวเรือนท่ีอยูห่่างไกลไม่สามารถขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า  ไดมี้การติดตั้ง Solar Home 

System  ใหร้าษฏรจาํนวน  835  ชุด  ดงัน้ี 
 อาํเภอเมือง  ติดตั้งจาํนวน  357  ชุด 
 อาํเภอท่าแพ  ติดตั้งจาํนวน  1  ชุด 

           อาํเภอละงู  ติดตั้งจาํนวน  229  ชุด 
           อาํเภอทุ่งหว้า  ติดตั้งจาํนวน  106  ชุด 
           อาํเภอควนกาหลง ติดตั้งจาํนวน  63  ชุด 
           อาํเภอมะนัง  ติดตั้งจาํนวน  74  ชุด 
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 โทรศัพท์  (ท่ีมา : ส่วนบริการลูกคา้จงัหวดัสตูล  บริษทั  TOT  จาํกดั  (มหาชน)) 
 จงัหวดัสตูล  ให้บริการโทรศพัทค์รบทุกอาํเภอ มีหมายเลขท่ีรับผดิชอบจาํนวน 16,369  เลขหมาย  
หมายเลขเปิดใช้งานจาํนวน  12,075  เลขหมาย  คงเหลือ  4,294  เลขหมาย  โดยแยกเป็นราชการ  1,175         
เลขหมาย  บา้น  8,616  เลขหมาย  ธุรกิจ  793  หมายเลข  ทีโอที  201  เลขหมาย  และสาธารณะ 1,290 เลขหมาย 
 มีศูนยบ์ริการลูกคา้   จาํนวน   2   ศูนยบ์ริการ 
 ศูนยบ์ริการลูกคา้  สาขาสตูล  พื้นท่ีใหบ้ริการ 17 ชุมสาย  และศูนยบ์ริการลูกคา้ สาขาละงู  
พื้นท่ีบริการ  11  ชุมสาย 

 
สถานภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวดัปี 2547 - 2552 

 

ปี หมายเลขเต็ม 

หมายเลขเปิดใช้แยกประเภท 

ราชการ บ้าน ธุรกจิ ทโีอท ี สาธารณะ 
เลขหมาย
เหลอื 

2547 12,453 1,121 8,113 765 163 1,092 1,199 

2548 12,513 1,103 8,135 798 167 1,217 1,093 

2549 12,573 1,114 7,972 805 173 1,269 1,240 

2550 16,293 1,122 8,039 791 195 1,218 4,928 

2551 16,309 1,160 8,572 796 199 1,294 4,288 

2552 16,369 1,175 8,616 793 201 1,290 4,294 
            ที่มา :    ส่วนปฏิบัติการจังหวดัสตูล  
                บริษทั  TOT  จาํกดั  (มหาชน) 

 
การส่ือสารไปรษณย์ี    

 จงัหวดัสตูลมีท่ีทาํการไปรษณีย ์  และตวัแทนจาํนวน  30  แห่ง   เป็นท่ีทาํการไปรษณียจ์งัหวดั      
1  แห่ง  และท่ีทาํการไปรษณียอ์าํเภอ  6  แห่ง    ท่ีทาํการไปรษณียอ์นุญาตเอกชน  23  แห่ง  ร้านจาํหน่ายตรา
ไปรษณียากร  6  แห่ง  จุดรับรวบรวม  3  แห่ง    ท่ีทาํการไปรษณียทุ์กแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์
อตัโนมติั  (Counter  Automation)  โดยใหบ้ริการไปรษณียค์รบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการรับส่ง
ส่ิงของขนาดใหญ่ (Logispost) 
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สถานีวทิยุและโทรทศัน์ 
 สถานีวทิยุ 
 จงัหวดัสตูลมีสถานีวิทย ุ(คล่ืนหลกั) จาํนวน  3  สถานี  คือ 

สถานีวทิยุกระจายเสียง (คลืน่หลกั)  จํานวน 3 คลืน่ 

ลาํดับ ช่ือสถานี ทีต่ั้ง 
ความถ่ี 

FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/ นาย

สถานี 
โทรศัพท์ 

1 
  
  

สถานีวิทยกุระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย จ.สตูล 
  

ถนนคลองขดุ-นาแค  
ต.คลองขดุ อ.เมือง 
 จ.สตูล 91000 

 99.5 MHz. 
95.5 MHz. 
  

นางสาวภาวินี ศศานนท ์
ผูอ้าํนวยการสถานี 
  

0-7471-1689 
0-7472-1535 
  

2 
  

สถานีวิทยกุระจายเสียง     
อ.ส.ม.ท.  จ.สตูล 
  

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

93.25 MHz นายจิรวฒัน์ อนุกลู 
  

0-7472-1354-5 
  

3 
  

สถานีวิทยกุระจายเสียง 
ตาํรวจภาค 9 จ.สตูล  

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ จ.
สตูล 91150 

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

 

        สถานีวทิยุชุมชน  
 จงัหวดัสตูล  มีสถานีวิทยชุุมชน  13  สถานี  คือ 

ลาํดบั ช่ือสถานี ทีต่ั้ง 
ความถี่ 

FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/นาย

สถานี 
โทรศัพท์ 

1 สถานีวทิยกุระจายเสียง  
 อซ่ีีเอฟเอม็ (Easy F.M) 

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

90.0  
MHz. 

นายพจนธรรม  สุภเร
ผูด้าํเนินการสถานี 

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

2 สถานีวทิยกุระจายเสียง 
สมายเรดิโอ (Smile 
Radio) 

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

92.25 
MHz. 

นายวรีะศกัด์ิ 
ศิริวฒันานนทผ์ูบ้ริหาร
สถานี 

โทร.074-775098 
มือถือ  089-2396088 

3 สถานีวทิยกุระจายเสียง 
ไลฟ์ เอฟ็ เอม็ (Life 
F.M.) 

749  หมู่ 3  ต.กาํแพง 
อ.ละงู   จ.สตลู 91140 

93.75  
MHz. 

นายสุพจน์  อาดาํ 
นายสถานี 

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

4 สถานีวทิยกุระจายเสียง 
พเีอฟเอม็ (94 PFM) 

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

94.0  
MHz. 
88.70 
MHz. 

นายธนากร ทองเน้ือขาว 
ผูอ้าํนวยการสถานี 

โทร.074-730789 
แฟกซ์ 074-731122 ,074-
782357 
มือถือ 081-8969048 
tanakron2006@yahoo.com 

mailto:easy_fm91@hotmail.com
mailto:lifefm93@hotmail.com
mailto:tanakron2006@yahoo.com
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 ลาํดบั ช่ือสถานี ทีต่ั้ง 
ความถี่ 
FM 

ผู้บริหาร/หัวหน้า/   นาย
สถานี 

โทรศัพท์ 

5 สถานีวทิยชุุมชนตาํบล
ฉลุง (Satun Radio) 

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

97.75  
MHz. 

ด.ต.ประสงค ์ ทองวเิชียร
ผูอ้าํนวยการสถานี 

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

6 สถานีวทิยกุระจายเสียง 
โมเดิร์นเวฟ 
(Modern Wave) 

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

98.4  
MHz. 

นายอสัมาน หยมีะเหรบ
นายสถานี 

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

7 สถานีวทิยกุระจายเสียง 
เซอร์ไพสซ์ เรดิโอ 
(Surpirse Radio) 

650  หมู่ 4 ต.กาํแพง 
อ.ละงู   จ.สตลู 91140 

99.0  
MHz. 

นายธีรยทุธ์  หลีขาว 
นายสถานี 

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

8 สถานีวทิยกุระจายเสียง 
Idea station 

322/1  หมู่ 4  ต.คลองขดุ 
อ.เมือง จ.สตลู 91000 

102.5  
MHz. 

นายกิตติพจน์ ต้ินสกลุ 
หวัหนา้สถานี 

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

9 สถานีวทิยเุพ่ือการศึกษา 
ฆยัรียะฮ ์

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

105.25 
MHz. 

นายอะ๊หมาด  นาปาเลน 
หวัหนา้สถานี 

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

10. สถานีวทิยกุระจายเสียง 
ชุมชนควนโพธ์ิ 

130 หมู่ 1 ต.ควนโพธ์ิ 
อ.เมือง จ.สตลู 
91000 

106.25 
MHz. 

นายสายณัห์  ศรีนอ้ย 
หวัหนา้สถานี 

โทร / แฟกซ์  074-724883 
มือถือ 089-9785324 

11 สถานีวทิยกุระจายเสียง 
พทุธศาสน์สัมพนัธ์ 
 

วดัชนาธิปเฉลิม 
หอ้งสมุดวดัชนาธิปเฉลิม 
91000 

106.70 
MHz. 

พระปัญญาวฒิุวิมล 
นายสถานี 
(พระศิริ) ผูด้าํเนินการ 

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

12 สถานีวทิยเุพ่ือการศึกษา 
รร.ศาสนธรรมวทิยา 

รร.ศาสนธรรมวทิยา 
หมู่ 2 ต.นาทอน 
อ.ทุ่งหวา้ จ.สตลู 

108 
MHz. 

นายวริายทุธ   ละเมาะ 
หวัหนา้สถานี 

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

13 สถานีวทิยกุระจายเสียง
กรีนเรดิโอ 

12  หมู่ 7 บา้นผงั13 
ต.นิคมพฒันา อ.มะนงั 
จ.สตลู 91130 

89.5  
MHz. 

นายพจนธรรม  สุภเร 
หวัหนา้สถานี 

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

14 สถานีวทิยชุุมชน 
คล่ืนสุขภาพ ร.พ.ละงู 

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

107.5  
MHz. 

คุณนิตยา  ล่ิมวริิยะกลุ 
หวัหนา้สถานี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:satunradio@hotmail.com
mailto:modernwave98.4@hotmail.com
mailto:modernwave98.4@hotmail.com
mailto:V_surprise@hotmail.com
mailto:tukgare@hotmail.com
mailto:khairiah_satun@yahoo.com
mailto:fm_106.7_satun@hotmail.com
mailto:fm_106.7_satun@hotmail.com
mailto:wirayut036@gmail.com
mailto:pculaneh@gmail.com
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ข้อมูลสถิติเพือ่การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตาราง 25  แสดงขอ้มูล สถิติดา้นการจดทะเบียนพาณิชย ์ปี 2548 – 2552 

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

จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย จํานวน/ราย 

1. จดทะเบียนพาณิชย ์ 378 435 449 583 704 

2. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ 48 45 51 86 105 
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย ์ 42 51 56 47 71 

4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ์ 3 9 9 8 15 

5. ขอสาํเนาเอกสาร 8 6 10 5 11 

6. จดทะเบียนตั้งใหม่ (หา้งหุน้ส่วน) 1 4 5 1 5 
7. อ่ืนๆ 1 1 2 - - 

รวม 481 551 587 730 911 

ท่ีมา  :  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตลู 

 
ตาราง 26  แสดงจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของสาํนกั/กอง ปี 2551 - 2552 

ส่วนราชการสังกดั อบจ. พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 

จํานวนกจิกรรม 
(คร้ัง) 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

จํานวนกจิกรรม 
(คร้ัง) 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

สาํนกัปลดัฯ 37 49,845 17 19,829 

กองกิจการสภาฯ 2 900 3 300 

กองแผนฯ 10 1,300 6 6,000 
กองคลงั - - 1 40 

กองช่าง - - 5 200 

กองการศึกษา 24 31,250 40 52,600 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 

รวม 73 83,295 72 78,969 

 
ตาราง 27  แสดงขอ้มูล สถิติการก่อสร้างถนนของ อบจ.สตูล ปี 2549-2552 

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

จาํนวนสาย ระยะทาง จาํนวนสาย ระยะทาง จาํนวนสาย ระยะทาง จาํนวนสาย ระยะทาง 

1. ถนนดินลกูรัง - - - - - - - - 

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

รวม 6 8.20 10 12.14 9 13.13 3 6.46 

ท่ีมา : กองช่าง 
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ตาราง 28  แสดงขอ้มูล สถิติการก่อสร้างสะพานของ อบจ.สตูล ปี 2548-2552 

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

จาํนวนแห่ง จาํนวนแห่ง จาํนวนแห่ง จาํนวนแห่ง จาํนวนแห่ง 
สะพาน - - 3 1 1 

ท่ีมา : กองช่าง 

ตาราง 29  แสดงจาํนวนถนนประเภทต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ อบจ.สตูล 

ประเภท จํานวนสาย รวมความยาวทั้งหมด 
(กม.) 

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

รวม 91 259.19 

สะพาน 32 แห่ง - 
ท่ีมา : กองช่าง 

ตาราง 30  แสดงจาํนวนป่าท่ีปลูกเพิ่มข้ึน ในปี พ.ศ.2551-2552 ท่ีดาํเนินการโดย อบจ. 

อาํเภอ ป่าบก 
(ต้น)  

ป่าชายเลน 
(ต้น)  

หญ้าแฝก 
(ต้น/กล้า)  

เนือ้ที ่ (ตร.ม.) 

1. เมืองสตูล - 3,000  ตน้ - 20  ไร่ 
2. ละงู.  - 14,000  ตน้ - 20  ไร่ 
3. ทุ่งหวา้      - - - - 
4. ท่าแพ - - - - 
5. ควนกาหลง     - - - - 
6. ควนโดน - - - - 
7. มะนงั - - - - 

รวม - 17,000  ต้น - 40  ไร่ 
ท่ีมา  :  กองแผนและงบประมาณ 

ตาราง 31  แสดงสถิติการประชุมสภาสมยัสามญั / วิสามญั /คณะกรรมการประจาํสภาฯ ปี 2549-2552 

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

ประชุมสมัยวสิามัญ 
 (จํานวน/คร้ัง) 

จํานวนทีป่ระชุม หมายเหตุ
(คณะกรรมการ) 

2549           4 5 9 8 
2550 3 6 10 10 
2551 1 10 12 10 
2552 5 5 10 20 
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ตาราง 32  แสดงสถิติจาํนวนขอ้ร้องเรียนของสภาฯ 

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

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

ท่ีมา :   กองกิจการสภาฯ  

ตาราง 33  แสดงสถิติจาํนวนประเภทของสาธารณภยั 

ประเภท พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
จํานวนคร้ัง จํานวนครัวเรือนทีไ่ด้รับ 

ความช่วยเหลอื 
จํานวนคร้ัง จํานวนครัวเรือนทีไ่ด้รับ 

ความช่วยเหลอื 

1.  อุทกภยั (นํ้า)  2 400 ชุด 5 3,500 
2.  วาตภยั(ลม)  - - 2 30 
3.  อคัคีภยั(ไฟ) - - 14 14 
4.  ธรณีพิบติั(ดิน) - - - - 
5.  ภยัแลง้ 90 900,000  ลิตร 11 8,000 

ท่ีมา  :  กองช่าง 

 
ตาราง 34  แสดงจาํนวนประเภทของสาธารณภยั  แบ่งตามรายอาํเภอ 

อาํเภอ จํานวนครัวเรือนทีไ่ด้รับความช่วยเหลอื 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั ธรณี

พิบติั 
ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั ธรณีพิบติั ภยัแลง้ 

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

รวม 400    34 3,500 30 14 -  
ท่ีมา  :  กองช่าง 
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ตาราง 35  แสดงบญัชีเปรียบเทียบรายไดจ้ริง - รายจ่ายจริง 

ปีงบประมาณ รายได้จริง รายจ่ายจริง เกนิดุล ขาดดุล ร้อยละ 

2548 167,131,340.70 132,117,236.81 43,796,230.86 - 79.05 
2549 166,006,757.59 130,386,597.36 50,498,193.82 - 78.54 
2550 209,640,004.22 178,920,056.83 30,719,947.39 - 85.35 
2551 195,809,762.52 158,220,523.13 37,589,239.39 - 80.80 
2552 199,542,072.73 182,306,518.72 17,235,554.01 - 91.36 

ท่ีมา  :  กองคลงั 

ตาราง 36  แสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2552 
 จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 192,982 - 
ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 128,393 66.53 
ผูไ้ม่มาใชสิ้ทธิ 64,589 33.47 
ผูไ้ม่ประสงคล์งคะแนน 7,570 5.90 
จาํนวนบตัรเสีย 3,859 3.00 

ท่ีมา : สาํนกัปลดัฯ 
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ตาราง 37  แสดงอตัรากาํลงัในการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 

ข้าราชการ   

ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ   

ผู้บริหาร 1.  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 1  

 2.  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 2  

 3.  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 1  

 4.  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 1  

คณะทีป่รึกษา 1.  ท่ีปรึกษานายกฯ 4  

 2.  เลขาฯ 1  

สํานักปลดั ฯ  1.  หวัหนา้สาํนกัปลดั 1  

 2.  นกับริหารงานทัว่ไป -  

 3.  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 2  

 4.  บุคลากร 1  

 5.  นิติกร 1  

 6.  นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1  

 7.  นกัพฒันาชุมชน 1  

 8.  นกัสงัคมสงเคราะห์ -  

 9. นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 1  

 10.  นกัวิชาการพฒันาการท่องเท่ียว 1  

 11.  เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์ -  

 12.  เจา้พนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว -  

 13.  เจา้พนกังานธุรการ   4  

 14.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ    2  

 15.  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 1  

กองกจิการสภา ฯ 1.  ผูอ้าํนวยการกองกิจการสภาฯ 1  

 2.  นกับริหารงานทัว่ไป -  

 3.  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 2  
 4.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ -  
 5.  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล -  
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ตาราง 37  (ต่อ) 

ข้าราชการ  (ต่อ) 

ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ   

กองแผนและงบประมาณ 1.  ผูอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ 1  

 2   นกับริหารงานนโยบายและแผน 1  

 3.  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  

 4.  เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ -  

 5.  เจา้พนกังานธุรการ 1  

 6.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ -  

 7.  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล -  

กองคลงั 1.  ผูอ้าํนวยการกองคลงั 1  

 2.  นกับริหารงานคลงั 4  

 3.  นกัวิชาการเงินและบญัชี 2  

 4.  นกัวิชาการพสัดุ -  

 5.  เจา้พนกังานพสัดุ 1  

 6.  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 5  

 7.  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี -  

 8.  เจา้พนกังานธุรการ -  

 9.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1  

 10.  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล -  

 11. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 1  

กองช่าง 1.  ผูอ้าํนวยการกองช่าง -  

 2.  นกับริหารงานช่าง 4  

 3.  วิศวกรโยธา  1  

 4.  วิศวกรเคร่ืองกล -  

 5.  สถาปนิก  -  

 6.  นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม  -  

 7.  นายช่างโยธา 7  

 8.  นายช่างเคร่ืองกล -  

 9.  เจา้พนกังานธุรการ  1  
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ตาราง 37  (ต่อ) 

ข้าราชการ  (ต่อ) 

ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 

 6.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ -  

 7.  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล -  

 8.  ช่างโยธา -  

 9. ช่างเคร่ืองกล -  

กองการศึกษา ฯ 1.  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 1  

 2.  นกับริหารงานการศึกษา -  

 3.  นกัวิชาการศึกษา 3  

 4.  ศึกษานิเทศก ์ 2  

 5.  สนัทนาการ 1  

 6.  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป -  

 7.  เจา้พนกังานธุรการ 3  

หน่วยตรวจสอบภายใน 1.  หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน -  

 2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน -  

รวม 70  

ลูกจ้างประจํา 

สํานักปลดั ฯ 1.   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1  

 2.   พนกังานประสานงานชนบท 3  

 3.   พนกังานขบัรถยนต ์ 2  

 5.   คนงาน 1  

กองช่าง 1.   พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกล  ขนาดหนกั 6  

 2.   พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกล  ขนาดกลาง -  

 3.   พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกล  ขนาดเบา 10  

รวม 23  
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ตาราง 37  (ต่อ) 

พนักงานจ้าง 

ส่วนราชการ ตาํแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 

สํานักปลดั ฯ 1.   ผูช่้วยนกัวชิาการประชาสมัพนัธ์ 1  

 2.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 5  
 3.   ผูช่้วยบุคลากร 1  
 4.   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 2  

 5.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล -  
 6.   พนกังานขบัรถยนต ์ 7  

กองกจิการสภา ฯ 1.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 8  

 2.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีโสตทศันศึกษา 1  
 3.   คนงาน 1  

กองแผนและงบประมาณ 1.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  

 2.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ -  

 3.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ -  

 4.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 1  

กองคลงั 1.   ผูช่้วยนกัวชิาการเงินและบญัชี 2  

 2.   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ -  

 3.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ -  

 4.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 1  

กองช่าง 1.   ผูช่้วยช่างเขียนแบบ 1  

 2.   ผูช่้วยช่างโยธา 1  

 3.   ผูช่้วยช่างเคร่ืองกล 2  

 4.   ผูช่้วยช่างสาํรวจ -  

 5.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ -  

 6.   พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั -  

 7.   พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง -  

 8.   พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา -  

 9.   คนงาน 6  

กองการศึกษา ฯ 1.   ผูช่้วยนกัวชิาการศึกษา 2  
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ตาราง 37  (ต่อ) 

พนักงานจ้าง  (ต่อ) 

ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 

 2.   ผูช่้วยสนัทนาการ -  

 3.   ครูอาสาพฒันาการกีฬา 1  

 4.   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 2  

 5.   คนงาน 1  

 6.   ยาม 2  

 7.   ครูอตัราจา้ง  สาขาวิชาภาษาไทย 1  

 8.   ครูอตัราจา้ง  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ 1  

 9.   ครูอตัราจา้ง  สาขาวิชาเกษตรกรรม 1  

 รวม 52  
ท่ีมา  :  สาํนกัปลดัฯ 
 

ตาราง 38  แสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ 

ลาํดับที ่ รายการ จํานวน 

1 รถนัง่ตู ้ 1  คนั 
2 รถนัง่เก๋ง 1  คนั 
3 รถนัง่ตรวจการณ์ 6  คนั 
4 รถนัง่กระบะ  2 ตอน 9  คนั 
5 รถนัง่กระบะตอนคร่ึง 3 คนั 
6 รถนัง่กระบะ 1  คนั 
7 รถบรรทุกนํ้า  10 ลอ้ 3  คนั 
8 รถบรรทุก  10 ลอ้ 1  คนั 
9 รถบรรทุกเททา้ย  6 ลอ้ใหญ่ 6  คนั 
10 รถขดุตีนตะขาบ 2  คนั 
11 รถตกัลอ้ยาง 1  คนั 
12 รถเกล่ียดิน 2  คนั 
13 รถบดสัน่สะเทือน 3  คนั 
14 รถแทรกเตอร์ลอ้ยาง 2  คนั 
15 รถบรรทุกหวัลาก 2  คนั 
16 หางลากพว่ง 2  คนั 
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ตาราง 38  (ต่อ) 
17 รถซ่อมผวิลาดยาง 2  คนั 
18 เคร่ืองสูบนํ้า ∅ 8″ 3  เคร่ือง 

ท่ีมา  :  กองคลงั 
 
ตาราง 39  แสดงงบประมาณ 

ประเภท 

งบประมาณ 

รับจริง ปี 2552 
(บาท) 

ประมาณการปี  
2553  (บาท) 

ประมาณการปี  
2554  (บาท) 

ก.  รายได้ภาษีอากร    
     1  หมวดภาษีอากร    
         1.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ลอ้เล่ือน 

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

         1.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 51,151,263.52 52,000,000.00 32,000,000.00 
         1.3  ค่าภาคหลวงแร่ 399,419.44 350,000.00 400,000.00 
         1.4  ภาษีบาํรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ี
จดัเกบ็ตามประมวลรัษฎากร 5 % 

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

         1.5  ภาษีบาํรุง อบจ. จากสถานคา้ปลีก
ยาสูบ 

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

         1.6  ภาษีบาํรุง อบจ. จากสถานคา้ปลีก
นํ้ามนั 

- 1,000.00 1,000.00 

         1.7  เงินอากรรังนกอีแอ่น 44,499.72 40,000.00 20,000.00 
ข.  รายได้ที่มใิช่ภาษีอากร    
     1  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

   

         1.1  ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน 

11,600.00 10,000.00 5,000.00 

         1.2  ค่าปรับการผดิสัญญา 470,987.79 600,000.00 650,000.00 
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ตาราง 39  (ต่อ) 

ประเภท 

งบประมาณ 

รับจริง ปี 2552 
(บาท) 

ประมาณการปี  
2553  (บาท) 

ประมาณการปี  
2554  (บาท) 

         1.3  ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ. จากผูเ้ขา้
พกัโรงแรม 

408,389.88 700,000.00 500,000.00 

         1.4  ค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดนดั - 1,000.00 1,000.00 
         1.5 ใบอนุญาตอ่ืน ๆ  
                ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิช 

40,780 35,000.00 35,000.00 

     2  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
         2.1  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 318,346.00 300,000.00 250,000.00 
         2.2  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,205,534.46 1,200,000.00 540,000.00 
         2.3  ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหายกาํหนด      
               (ขดุดิน หิน ทราย ลูกรัง) 

- - 39.00 

     3  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็    
         3.1  ค่าขายแบบแปลน 131,900.00 200,000.00 50,000.00 
         3.2  รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ 148,100.00 150,000.00 40,000.00 
ค.  รายได้จากทุน    
     1  หมวดรายได้จากทุน    
         1.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 15,697.50 13,000.00 8,000.00 
ง.  เงินช่วยเหลอื     
     1  หมวดเงนิอุดหนุน    
         1.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป 73,047,805.38 73,500,000.00 38,500,000.00 
         1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - -  

รวมทั้งส้ิน 180,167,982.39 183,000,000.00 120,000,000.00 

* ประมาณการรายรับประจาํปีงบประมาณ 2554  ณ วนัท่ี  19  มีนาคม  2553 
ท่ีมา  :  กองคลงั 



สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินในระยะทีผ่่านมา 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในระหวา่งปี 

พ.ศ.2550 - 2552  ซ่ึงไดป้ระเมินผลการดาํเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดงัน้ี 
1)  ประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

     การจัดสรรงบประมาณในระหว่างปี พ.ศ.2550-2552  ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดงันี ้
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25.00
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35.00

1

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นทอ่งเทีย่ว

ดา้นการวางแผน ลงทนุ
พาณชิยกรรม
คณุภาพชวีติ

ระเบยีบชมุชน สงัคม

กฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ

ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี

สิง่แวดลอ้ม

บรหิารจัดการองคก์ร

 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ในระหว่างปี พ.ศ.  2550-2552   จาํนวน  31  โครงการ  งบประมาณ  88,123,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  31.39  
ประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ   เช่น  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างสะพาน คสล. ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่าเทียบเรือ ท่อเหล่ียม คสล.ระบายนํ้ า ก่อสร้าง   
รางระบายนํ้ า ก่อสร้าง/ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างฝายนํ้ าล้นก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะตล่ิง   
โครงการศึกษาความเป็นไปไดก้ารก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการพาณิชยร์ะหว่างประเทศและเพ่ือการท่องเท่ียว  
เป็นตน้   

ด้านการท่องเที่ยว  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินโครงการพฒันา ปรับปรุงทรัพยากรดา้น
การท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียวในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552  จาํนวน  27  โครงการ  งบประมาณ 
31,350,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  10.64   ประกอบไปดว้ยโครงการต่าง ๆ   เช่น ปรับปรุงภูมิทศัน์เกาะตะรุเตา    
ปรับปรุงภูมิทศัน์บ่อนํ้าพุร้อนทุ่งนุย้  ปรับปรุงภูมิทศัน์ทะเลบนั  ปรับปรุงภูมิทศัน์เขาทะนาน  ปรับปรุงภูมิทศัน์
ถํ้ าภูผาเพชร  จดัอบรมผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว  ส่งเสริมอบรมผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว                 
จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  เช่น  แข่งขนัตกปลา  มหกรรมอาหารจานเดด็  งานจาํปาดะ  วิ่งผลดัอ่าวไทยสู่
อนัดามนั  ประกวดสญัญาลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัสตูลฉลอง 170 ปี   เมืองสตูล  เป็นตน้ 
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ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุน /พาณิชยกรรมในระหว่างปี พ.ศ.  2550-2552  จาํนวน  10  โครงการ  งบประมาณ 
15,735,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.99   ประกอบไปดว้ยโครงการต่าง ๆ   เช่น  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  
โครงการมหกรรมสินคา้เกษตรจงัหวดัสตูล  โครงการฝึกอบรมสัมมนาผูน้าํทอ้งถ่ิน   โครงการปรับปรุงตลาด
นดัควนโดน   เป็นตน้ 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินโครงการเพ่ือทาํใหชุ้มชน
และสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขเกิดความสามคัคีเขม้แขง็ในชุมชนในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552  จาํนวน  22  
โครงการ  งบประมาณ  22,897,430  บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.41  ประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ  เช่น   
โครงการเก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  โครงการเก่ียวกับส่งเสริมการมีส่วนรวมภาคประชาชน   
โครงการกิจกรรมเยาวชนจงัหวดัสตูล  โครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุ  โครงการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติด  โครงการยามชายฝ่ัง  โครงการจดัหารถ  เรือพยาบาลฉุกเฉินประจาํตาํบล    
โครงการอบจ.พบประชาชน   เป็นตน้ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับในระหว่างปี พ.ศ.2550-2552 จาํนวน 45 โครงการ  งบประมาณ  
55,678,700  บาท  คิดเป็นร้อยละ  11.95   ประกอบไปดว้ยโครงการต่าง ๆ  เช่น  โครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการและผูด้อ้ยโอกาส  โครงการเก่ียวกบัพฒันาการศึกษา  โครงการอบรมวางแผนครอบครัวคนหนุ่มสาว   
โครงการส่งเสริมผูสู้งอาย ุ โครงการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์  โครงการสัมมนาอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 
(อสม.)  ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนาํร่องหลกัสูตรเฉพาะดา้น  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน
โดยใชห้ลกัการศาสนา   โครงการทวดเดียวกนัร้อยใจผกู  เป็นตน้ 

ด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ได้ดาํเนินโครงการเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการกีฬาของจงัหวดัสตูลให้มีความเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552       
จาํนวน  13 โครงการ งบประมาณ 12,200,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.98  ประกอบไปดว้ยโครงการต่าง ๆ   
เช่น โครงการอบรมผูต้ดัสินกีฬา โครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตวัแทนจงัหวดัเขา้ร่วม
แข่งขนั  โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาจงัหวดัสตูล  จดัการแข่งขนักีฬานกัเรียนและเยาวชนจงัหวดัสตูล  จดัการ
แข่งขนักีฬาสตูลคพั  ร่วมแข่งขนักีฬา อปท.สัมพนัธ์   ร่วมแข่งขนักีฬา อบจ.คพั ภาคใต ้  ปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจงัหวดัสตูล  เป็นตน้ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีท้องถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินโครงการเพ่ือ
รักษาวฒันธรรม จารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552  จาํนวน  37 โครงการ  
งบประมาณ  31,602,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  9.97   ประกอบไปดว้ยโครงการต่าง ๆ   เช่น  โครงการสวดมนต์
เฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เน่ืองในวนั          
วิสาขบูชา โครงการเขา้วดัปฏิบติัธรรมวนัมาฆบูชา  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พุทธ/มุสลิม)  
โครงการอบรมผูเ้ดินทางไปประกอบพิธีฮจัจ ์ ร่วมจดังานประเพณีชกัพระ  ประเพณีสงกรานต ์   การจดัการ
แข่งขนัว่าวประเพณีจงัหวดัสตูล จดัส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวนัอนุรักษ์
มรดกไทย  กิจกรรมวนัรําลึกเกียรติประวติัศาสดานบีมุฮมัมดั ซ.ล.  กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฏอน       



 52 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล               
ไดด้าํเนินโครงการเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552  จาํนวน   
6  โครงการ  งบประมาณ  8,381,800 บาท  คิดเป็นร้อยละ  2.57  ประกอบไปดว้ยโครงการต่าง ๆ   เช่น ก่อสร้าง/
จัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก  (ปะการังเทียม)  ปลูกป่าชายเลน  โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โครงการปลูกหญา้แฝกเฉลิมพระเกียรติ โครงการหน่ึงคนหน่ึงตน้หน่ึงฝน
เพื่อประชาชนชาวไทย  โครงการอนุรักษอ์นัดามนั  (เกบ็ขยะ)  โครงการรักษ ์เล ป่า ฟ้า สตูล เป็นตน้ 
 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ไดด้าํเนินการพฒันาประสิทธิภาพ
บุคลากร  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองใชส้าํนกังาน และอ่ืนๆ  เพ่ือการบริหารและบริการประชาชนในระหว่างปี พ.ศ. 
2550-2552  จาํนวน  23 โครงการ  งบประมาณ  32,001,100  บาท  คิดเป็นร้อยละ  10.25  ประกอบไปดว้ย
โครงการต่าง ๆ   เช่น   ก่อสร้างอาคารสํานกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลพร้อมตกแต่งภายในและ      
ภูมิทศัน์ภายนอก  ก่อสร้างอาคารศูนย ์ OTOP และบริการการท่องเท่ียว  จดัทาํแผนพฒันาและการติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  อบรมศึกษาดูงานคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาฯ  
ขา้ราชการ  พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน  หรือ  clinic center   เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล    เป็นตน้ 

2)  ประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
จากการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลไดด้าํเนินโครงการ/

กิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนตามลาํดบัความจาํเป็น     
และความเร่งด่วนในการพฒันาแต่ละดา้น  ถึงแมว้่าการดาํเนินงานไม่สามารถดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
ทุกโครงการเน่ืองจากปัจจยัหลายดา้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอ บางโครงการมีปัญหา
เก่ียวกบัพื้นท่ีความรับผิดชอบ และผลจากการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารทาํให้นโยบายการบริหารเปล่ียนแปลงไป
ดว้ย  อยา่งไรกต็ามการจดัสรรงบประมาณกไ็ดด้าํเนินการจดัสรรตามลาํดบัความสาํคญัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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บทที ่ 3 
การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 

1.  หลกัและแนวคดิในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 

นโยบายรัฐบาลทีแ่ถลงต่อรัฐสภาของ  นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ   (29 ธนัวาคม 2551) 
1. นโยบายเร่งด่วนทีต้่องดําเนินการในปีแรก 
    1.1  สร้างความเช่ือมัน่และกระตน้เศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ภาคประชาชนและ

เอกชนในการลงทุนและบริโภค 
    1.2  การรักษาและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
    2.2  ปกป้องและเทิดทุนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หมี้ความมัน่คงในการเป็นศูนยร์วมจิตใจและความรัก

สามคัคีของคนในชาติ 
    2.3  เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศใหมี้ความพร้อม 
    2.4  เสริมสร้างสนัติภาพของการอยูร่่วมกนักบัประเทศเพ่ือนบา้น 
    2.5  แกไ้ขปัญหาคนหลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบ 
    2.6  เสริมสร้างศกัยภาพในการจดัการปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 

     3.1  นโยบายการศึกษา 
  - ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสร้างและระบบปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากรเอการปรับปรุงการบริหารจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา
  

- ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในพฒันาการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งเนน้นะระดบัอาชีวะศึกษา
และอุดมศึกษา 
  -  พฒันาครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ไดค้รูเก่ง ครูดี ครูมีคุณภาพ และมีวิทยา
ฐานะสูงข้ึน 
  - จดัใหทุ้กคนไดรั้บการศึกษาฟรี 15  ปี ตั้งแต่อนุบาล จนถึงมธัยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหเ้กิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสทั้งผู ้ยากไร้หรือผูพ้ิการผูทุ้พพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา
และชนต่างวฒันธรรม รวมทั้งยกระดบัการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ในชุมชน 
  - ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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  - ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ให้มีการประนีประนอมไกล่
เกล่ียหน้ี รวมทั้งขยายกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อให้ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้ถึงการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 
  - ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชานไดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและสารทนเทศเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งชาญฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  -  เร่งรัดการลงทุนดา้นการศึกษาและเรียนรู้เชิงบูรณาการในทุกระดบัการศึกษาและในชุมชนโดย
ใชพ้ื้นท่ีและโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติและยืดเกณฑก์ารประเมินของสาํนกัรับรองมาตรฐานและ
ประเมินการศึกษาเป็นหลกัในการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนท่ีตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 

    3.2  นโยบายแรงงาน 
  -  ดาํเนินการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุม้ครองตามมาตรฐานแรงงานไทย

โดยเฉพาะในดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพการจา้งงานโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านการ
ทดสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจดัการปฏิบติัต่อแรงงานดา้นสิทธิและคุม้ครอง  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
แรงงานสากล 
  -  ปฏิรูประบบประกนัสังคมให้มีความเขม้แขง็มัน่คง ให้มีการบริหารจดัการท่ีมีอิสระ โปร่งใส
และขยายความคุม้ครองถึงบุตรและคู่สมรสของผูป้ระกนัตนในเร่ืองการเจบ็ป่วย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน 
  -  พฒันาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดบัให้มีความรู้และทกัษะฝีมือท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยเพ่ิมขีดความสามารถของ
สถาบนัและศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศให้มีศกัยภาพเพิ่มข้ึนในการฝึกอบรบฝีมือแรงงานดว้ยการ
ระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลกัษณะโรงเรียนในโรงงานและการบูรณาการกบัสถาบนัการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพฒันาฝีมือแรงงาน 
  - ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทาํงานต่างประเทศอย่างมีศกัด์ิศรีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยการ
สนบัสนุนดา้นสินเช่ือการไปทาํงานต่างประเทศการฝึกอบรบทกัษะการใชฝี้มือและทกัษะการใชภ้าษาการสร้าง
หลกัประกนัการคุม้ครองดูแลการจดัส่งแรงงานไปทาํงานยงัต่างประเทศและการติดตามดูแลมิให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบระหวา่งการทาํงานในต่างประเทศ 
   - สนับสนุนสวสัดิการดา้นแรงงานโดยจดัตั้งสถาบนัดา้นความปลอดภยัในการทาํงานจดัให้มี
สถานดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการและเพิ่มศกัยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลแรงงานผูป้ระสบภยั
เน่ืองจากการทาํงานรวมทั้งจดัระบบดูแลดา้นสวสัดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบและส่งเสริมระบบ
แรงงานสมัพนัธ์ในระบบไตรภาคีเพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกจา้ง นายจา้งและภาครัฐ 
   - จดัระบบการจา้งงานแรงงานต่างดา้วใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลิตไม่กระทบ
ต่อการจา้งแรงงานไทยและความมัน่คงของประเทศโยการจดัจาํแนกประเภทงานท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วทาํ
และการจดัระบบการนาํเขา้แรงงานต่างดา้วการขจดัปัญหาแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายและการจดัทาํทะเบียน
แรงงานต่างดา้วและระบบการตรวจสอบท่ีสะดวกต่อการควบคุม 
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  - ส่งเสริมการมีงานทาํของผูสู้งอายุและคนพิการโยการกาํหนดรูปแบบให้มีความหลากหลาย
เหมาะสมตามความตอ้งการของผูสู้งอายแุละคนพิการอาทิการทาํงานแบบบางเวลา การทาํงานชัว่คราวการทาํงาน
แบบสญัญาระยะสั้นรวมทั้งการขยายโอกาสการทาํงานของผูสู้งอายท่ีุมีความชาํนาญเฉพาะดา้น 

3.3  นโยบายด้านสาธารณสุข 
  - สนับสนุนการดาํเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติโดยเร่งดาํเนินมาตรการ
สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและการเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
  - สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวงัป้องกนั ควบคุมโรค และวินิจฉยัและดูแลรักษาพยาบาล
อย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกบัทุกภาคส่วนทุกสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือป้องกนัปัญหาการป่วยตายดว้ยโรคอุบติัใหม่       
ท่ีรวมถึงโรคท่ีทีการกลายพนัธ์เป็นสายพนัธ์ใหม่และโรคระบาดซํ้าในคนอยา่งทนัต่อเหตุการณ์ 
  - ปรับปรุงบริการดา้นสาธารณสุขโดยลงทุนพฒันาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดบั
ใหไ้ดม้าตรฐานยกระดบัสถานีอนามยัใหเ้ป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
  - ลงทุนผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขควบคู่กบัการสร้างขวญักาํลงัใจ
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ               
ท่ีเหมาะสมเป็นธรรมรวมทั้งปรับปรุงกฎหมายบทบาทายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพดา้นการแพทย ์
  - ผลกัดนัการขบัเคล่ือนประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาลในระดบั
นานาชาติโดยมียทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
  - ส่งเสริมการทาํนุบาํรุงและรักษาศิลปวฒันธรรมไทยทุกดา้นรวมทั้งศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและ
ภูมิปัญญาไทยให้มีความก้าวหน้ามีการคน้ควา้วิจัย ฟ้ืนฟูและพฒันา พร้อมทั้ งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชน 
  - เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัวร่วมกบัสถาบนัทางศาสนา สถาบนัการศึกษา และ
สถาบนัทางสังคมอ่ืนๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสาํนึกท่ีดีและการระวงัทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการ
เบ่ียงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค ์ สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่
สงัคมและเปิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 
  - สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวฒันธรรมไทย     
ทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต  ค่านิยมท่ีดีงาม  และความเป็นไทย  เพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก  ตลอดจนใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 
  - ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกท่ีรับผิดชอบด้านศาสนา  เพื่อให้การบริหารจดัการ 
ส่งเสริม  ทาํนุบาํรุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสมานฉนัท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา  เพื่อนาํหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และ
สร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนใชห้ลกัธรรมในการดาํรงชีวิตมากข้ึน 
 
 



 

 56

     3.5  นโยบายสวสัดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  - แกไ้ขปัญหาความยากจนโดยจดัหาท่ีดินทาํกินของผูมี้รายไดน้อ้ยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
เช่น  การปลูกป่า สร้างความเขม้แข็งของกองทุนหมู่บา้นและแหล่งเงินทุนอ่ืนๆในระดับชุมชนให้มีกลไกล
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและใหชุ้มชนมีการตดัสินใจ และนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนได ้

- ปรับโครงสร้างหน้ีภาคประชาชนเพื่อนาํไปสู่การลดหน้ี  หรือยืดระยะเวลาชาํระหน้ี หรือลด
อตัราดอกเบ้ียหรือพกัชาํระดอกเบ้ีย 

- เร่งรัดปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพการอยูอ่าศยัคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยเฉพาะชุมชนผู ้
มีรายไดน้อ้ยให้ดียิ่งข้ึนโดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้บริการสาธารณูปโภคให้ทัว่ถึงปรับปรุงการบริหาร
จดัการองค์การภาครัฐดา้นการเคหะและการอยู่อาศยัของผูมี้รายไดน้้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของ
องคก์ร รวมถึงพิจาณาจดัตั้งองคก์รในลกัษณะดงักล่าวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิต 

- สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและในสงัคมของผูสู้งอายโุดยเนน้บทบาทของสถาบนัทางสังคม 
ชุมชนและเครือข่าย 

- ให้ความสําคญัของผูบ้ริโภคในทุกมิติโดยรณรงคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจจดัตั้งองคก์รอิสระ
ผูบ้ริโภค 

- ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจดัการกระทาํความรุนแรงต่อเด็กละสตรีและการ
เลือกปฏิบติัต่อเด็กและสตรีและผูพ้ิการใหก้ารคุม้ครองส่งเสริมการจดัสวสัดิการทางสังคมท่ีเหมาะสมแก่ผูย้ากไร้            
ผูพ้ิการหรือผูทุ้พพลภาพและผูท่ี้อยูใ่นสภาวะยากลาํบากใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนพึ่งตนเองได ้

- เร่งรัดการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทางดา้นการป้องกนัการปราบปราบ
บาํบดัรักษา 
  - เพิ่มประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
    3.6  นโยบายการกฬีาและนันทนาการ 

- เสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มออกกาํลงักายและเล่นกีฬาโดยประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชน และชุมชนจดัหาสถานท่ีออกกาํลงักาย 

- พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจดัตั้งศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติพร้อมทั้งนาํวิทยาศาสตร์การกีฬา
นาํมาใช ้
  - ส่งเสริมกีฬาไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางและไดรั้บการยอมรับจากสากลยิง่ข้ึน 
   - ปรับปรุงการบริหารจดัการดา้นกีฬาโดยส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นกีฬาจดักิจกรรมและสถานกีฬารวมทั้งจดัสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้นทุกชุมชน 
  - ปรับปรุงกฎหมายกีฬาท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหาร
จดัการดา้นกีฬาใหมี้ประสิทธิภาพ 
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4. นโยบายด้านเศรษฐกจิ 
     4.1  นโยบายเศรษฐกจิมหภาค 
  - สนบัสนุนเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตใหมี้เสถียรภาพ 
  - สร้างเสถียรภาพความมัน่คงของสถาบนัการเงินในประเทศบริหารสภาพคล่องการเงินใน
ประเทศและดูแลทุนเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศ 

- พฒันาตลาดทุนและระบบสถาบนัการเงินให้เขม้แขง้และรองรับผลกระทบจากความผนัผวน
ของสภาวะการเงินโลก 

 - ส่งเสริมและรักษาวินัยคลังโดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมานของประเทศให้
สอดคลอ้งกาํลงัเงินของแผน่ดิน 

 - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจดัเก็บภาษีเพ่ือให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใสทั้งในรวมทั้ง
มาตรการภาษีเพื่อการสนบัสนุนการประหยดัพลงังานและพลงังานทางเลือก 

 - กาํหนดกรอบการลงทุนของภาครัฐทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีความชดัเจนของ
แหล่งเงินรูปแบบการลงทุนและเพิ่มบทบาทภาคเอกชนท่ีเหมาะสม 
     4.2  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 
     ภาคเกษตร 
       - เร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพฒันาระบบโลจิติกส์ทางการเกษตร 
                  - ส่งเสริมการขยายโอกาสการทาํประมงโดยพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าประมงชายฝ่ังประมงนํ้ าจืดทั้ง
ในระดบัพื้นบา้นและเชิงอุตสาหกรรม 
       - พฒันาศกัยภาพสินคา้ปศุสตัวแ์ละปรับปรุงอนุรักษพ์นัธ์สตัวเ์ศรษฐกิจสาํคญัอาทิโคกระบือ 
  - ดูแลเสถียรภาพสินคา้เกษตรและตลาดสินคา้เกษตรโดยจดัใหมี้ระบบประกนัความเส่ียงสินคา้เกษตร 
                 - ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรโดยส่งเสริมการวิจัยและพฒันามาตรฐานการผลิตและความ
ปลอดภยัดา้นสินคา้เกษตร 
                 - สร้างความมัน่คงทางดา้นอาหารโดยส่งเสริมการทาํเกษตรตามแนวพระราชดาํริขยายกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
      - เร่งรัดการจดัหาแหล่งนํ้ าให้ทัว่ถึงและเพียงพอรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรนํ้ าเพื่อการ
ผลิตทางการเกษตร 
      - คุม้ครองและรักษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการทาํเกษตร 
 - พฒันาภาคเกษตรให้มีความเหมาะสมโดยพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถบริหารจดัการ
ทางดา้นผลผลิต 
  - แกไ้ขปัญหาหน้ีสินฟ้ืนฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยเร่งดาํเนินการจดัการหน้ีสินของ
เกษตรทั้งในและนอกระบบเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนรักษาท่ีดินทาํกินใหเ้กษตรกร 
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     ภาคอุตสาหกรรม 
 - สร้างความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกในภาคอุตสาหกรรมไทย 

  - กาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพใน 
อนาคตเช่น อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมอาหาร 

 -ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ใหท้ดัเทียมและลํ้าหนา้ใน 
ระดบัสากล 

 - เร่งผลิตบุคลากรดา้นอาชีวะตามความตอ้งการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม 
 - สร้างความเขม้แขง้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้
 - จดัตั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือส่งเสริมการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม 
 - ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมรับผดิชอบต่อสงัคมทั้งในดา้นคุณภาพและสินคา้และบริการมาตรฐาน 

ความปลอดภยัในสถานประกอบการและส่ิงแวดลอ้ม 
     ภาคท่องเทีย่วและบริการ 

 - พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรักษาและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

 - พฒันามาตรฐานการท่องเท่ียวโดยจดัใหมี้มาตรฐานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
 - พฒันาการตลาดการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวโดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมกาํหนด 

นโยบายและกลยทุธ์ดา้นการตลาด 
-  ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทั้งหมดใหท้นัสมยัและสนบัสนุนซ่ึงกนั 

และกนั 
     การตลาดการค้าการลงทุน 

 - ส่งเสริมการคา้เสรีและเป็นธรรม 
 - ขยายตลาดสินคา้และบริการส่งออกของไทย 
 -ใชป้ระโยชนข์อ้ตกลงเขตการคา้เสรีทั้งในระดบัทวภิาคีและพหุภาคี 
 - ปรับปรุงการบริหารการนาํเขา้เพื่อป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
 - ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยใหข้ึ้นทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาใหถู้กตอ้ง 

 - ส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีไทยมีศกัยภาพโดยเฉพาะสินคา้
อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
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     4.3  นโยบายการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ เพือ่เพิม่ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 

 - ขยายการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนให้กระจาย
อยา่งทัว่ถึง 

 - พฒันาระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์อยา่งบูรณาการ 
 - พฒันาขนส่งหลายรูปแบบ โดยเช่ือมโยงขนส่งทางถนน ทางราง ทางนํ้ า และอากาศอย่าง       

เป็นธรรม 
 -พฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความ

สมบูรณ์ 
 -พฒันาโครงข่ายรถไฟรางคู่ทัว่ประเทศ 

     4.4  นโยบายพลงังาน 
 - พฒันาพลงังานให้ประเทศไทยมีความสามารถพึ่ งตนเองได้มากข้ึนโดยจัดหาพลงังานให้

พอเพียงมีเสถียรภาพดว้ยการเร่งสาํรวจและพฒันาแล่งพลงังานประเภทต่างๆ 
 - ดาํเนินการใหใ้ชพ้ลงังานทดแทนเป้นวาระแห่งชาติโดยสนบัสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังาน

ทดแทนโดยเฉพาะเช้ือเพลิงชีวภาพและมวลชนเช่นแก๊สโซฮอล ์(อี10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซลขยะและมูลสตัว ์
 - กาํกบัดูแลราคาพลงังานใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพและเป็นธรรมต่อประชาชน 
 - ส่งเสริมการประหยดัพลงังานทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริการและขนส่ง  
 - ส่งเสริมการจัดหาและใช้พลังงานท่ีให้ความสําคัญต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้กระบวนการท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วม 
     4.5  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 - พฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทัว่ประเทศและสร้างโอกาสในการเขา้ถึง
บริการส่ือสารอยา่งเท่าเทียมกนั 

 - พฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้งในดา้นซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์
รวมทั้งพฒันาบุคลากรในระดบัภูมิภาค 

5. นโยบายทีด่ินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      5.1  คุม้ครองและอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ทรัพยากรนํ้ า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี 
ทรัพยากรทางทะแลและชายฝ่ัง รวมทั้งฟ้ืนฟอุูทยานทางทะเลอยา่งเป็นระบบ 
     5.2  คุ ้มครองและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญระบบเชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ 
      5.3  จดัให้มีระบบป้องกนัรวมทั้งเตือนภยับรรเทาความเดือดร้อนแก่ผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติ
กาํหนดพื้นท่ีเตือนภยัพิบติั ติดตั้งระบบเตือนภยั 
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 5.4  ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอนัตราย มลพิษทาง
อากาศ กล่ิน เสียง และนํ้าเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 5.5  พฒันาองคค์วามรู้การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกโครงการอยา่งจริงจงั 

 6. นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจัิย และนวตักรรม 
 6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจยัตามแนวพระราชดาํริการวิจยัพฒันาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีั้งงานวิจยัขั้นพื้นฐานและงานวิจยัประยกุต ์
      6.2  เร่งรัดผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรดา้นการวิจยัใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิตโดยพฒันาเสน้ทางกา้วหนา้สายอาชีพเป็นตน้ 
      6.3  ปฏิรูประบบการวิจยัและการพฒันาของประเทศโดยจดัให้มีกองทุนวิจยัร่วมภาครัฐและ
เอกชนท่ีรัฐลงทุนร้อยละ๕๐และจดัหาสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าใหก้บัภาคเอกชนท่ีร่วมงานวิจยัทั้งน้ีใหมี้โครงการวิจยัท่ี
ก่อให้เกิดผลิตภณัฑท่ี์เป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์และสินคา้เกษตรโดยเช่ือมโยง
ระหวา่งภาคเอกชน สถาบนัวิจยัและมหาวิทยาลยัตลอดจนเครือข่าย วิสาหกิจ 

 7. นโยบายระหว่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
      7.1  พฒันาสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นในทุกมิติและทุกระดบัและเร่งแกปั้ญหากบัประเทศ
เพื่อนบา้นโดยสนัติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสญัญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
      7.2  ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในวาระท่ีไทยดาํรงตาํแหน่ง
ประธานอาเซียนรวมทั้งความร่วมมือต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและระหวา่เอเชียกบัภูมิภาคอ่ืน 
      7.3  ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองคก์รมุสลิมระหว่างประเทศเพ่ือ
สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและสนบัสนุนแนวทางไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 
      7.4  กระชบัความร่วมมือและเป็นหุน้ส่วนทางยทุศาสตร์เพื่อรักษาการร่วมมือทางการเมืองความ
มัน่คง เศรษฐกิจ การคา้ การเงิน การลงทุน การท่องเท่ียว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ และองคค์วามรู้ใหม่ 
      7.5  ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกบัประชาคมโลก และมีความร่วมมือทางวิชาการกบัประเทศ
กาํลงัพฒันาเพิ่มข้ึน 
      7.6  สนบัสนุนการเขา้ร่วมในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศ 
      7.7  ส่งเสริมการรับรู้และเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเพื่อใหเ้กิดฉนัทามติในการกาํหนดนโยบายต่างประเทศ 
      7.8  สร้างความเช่ือมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเขา้ถึงระดบัประชาชนเพื่อให้
ประชาชน รัฐบาลและประชาคมระหวา่งประเทศมีทศันคติในทางบวกต่อประเทศและประชาชน 
      7.9  คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยและภาคธุรกิจ
เอกชนไทยในต่างประเทศและสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
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8. นโยบายการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ี
      8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

- สนับสนุนการกระจายอาํนาจทางการคลงัสู่ทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเป็น
อิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน 

- สนับสนุนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ยึดหลกัธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทาํงานใหมี้ประสิทธิ 

- ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ทอ้งถ่ินใหช้ดัเจนไม่ซํ้าซอ้น เพื่อสามารถดาํเนินภารกิจท่ีสนบัสนุนเช่ือมโยงกนั 

- บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ทอ้งถ่ินโดยจดัทาํแผนพฒันา
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล 

- สนบัสนุนให้มีการบริหารทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษให้สอดรับกบัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของพ้ืนท่ีโดยสนบัสนุนใหท้อ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมจดัตั้งเป็นมหานคร 

- สร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแ้ก่ชา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
รวมถึง การป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจา้หนา้ท่ีรัฐตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

- จัดระบบให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้พร้อมทั้งพฒันาขา้ราชการโดยเฉพาะขา้ราชการรุ่นใหม่ท่ีจะตอ้งเป็นกาํลงัสาํคญัของภาคราชการใน
อนาคต 

- ปรับเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้
เหมาะสมกบัความสามารถ 

     8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
-ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบียบท่ีลา้สมยัและเปิดช่องใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้นรวมทั้งออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมคุณธรรม
คู่ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม “ คนไทยไม่ตอ้งโกง ” 

- พฒันากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบอาํนวยการยุติธรรมท่ีประสิทธิภาพโปรงใส และเป็น
ธรรมต่อทุกกลุ่ม มีกระบวนการชะลอการฟ้องสาํหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกไม่เกิน 3  
ปี เป็นอยา่งนอ้ยมีระบบหรือกระบวนการใหส้ามารถพิจารณาคดีไดร้วดเร็วและเป็นธรรมมากข้ึน 
  - พฒันากฎหมายให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล 
รวมทั้งสนับสนุนการดาํเนินการทางกาํหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความคิดเห็นหรือตรวจสอบตรา
กฎหมายของรัฐใหถู้กตอ้งตามหลกันิติธรรม 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของภาคประชาชนในกรับวนการยติุธรรมใหม้ากข้ึน 
- พฒันาระบบและวิธีการปฏิบติัในการฟ้ืนฟูแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนและ

ผูใ้หญ่ใหมี้ความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหลาย 
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- สนับสนุนและพฒันาตาํรวจให้มีประสิทธิภาพความโปร่งใสและเป็นตาํรวจท่ีมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี 

 - เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ งส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการทาํงานของตาํรวจ อยัการ และผูใ้ชอ้าํนาจรัฐอ่ืนๆ 

     8.3 ส่ือและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
- ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณจากทางราชการ รวมทั้งให้

กลไกลภาครัฐเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
- ปรับปรุงกลไกลการส่ือสารภาครัฐใหด้าํรงบทบาทส่ือเพ่ือประโยชน์สาธารณะและสร้างความ 

สมานฉนัท ์
- ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ  

สาธารณะ  
-  จดัใหมี้กฎหมายว่าดว้ยความคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมีเสรีปราศจากการแทรกแซง  และ

มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้ งปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายท่ีขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
ส่ือมวลชนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 
 วสัิยทศัน์ประเทศไทย  
 มุ่งพฒันาสู่  “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนาํความ
รอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยนื อยู ่ภายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมี  ธรรมาภิบาลดาํรง
ไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข และอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี”  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  
   ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
จาํเป็นตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีเหมาะสม โดยเสริมสร้างความแขง็แกร่งของโครงสร้างของ
ระบบต่างๆ ภายในประเทศใหมี้ศกัยภาพ แข่งขนัไดใ้นกระแสโลกาภิวตัน์ และสร้างฐานความรู้ใหเ้ป็นภูมิคุม้กนั
ต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั ควบคู่ไปกบัการกระจายการพฒันาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้างความ
เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเขม้แข็งของชุมชนทองถ่ิน พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหค้งความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพฒันาท่ีมัน่คง และเป็นฐานการ
ดาํรงวิถีชีวิตของชุมชนและสงัคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศทุกระดบั 
อนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและยัง่ยนื สามารถดาํรงอยูใ่นประชาคมโลก ไดอ้ยา่งมีเกียรติภูมิและมี
ศกัด์ิศรี โดยมียทุธศาสตร์การ พฒันาท่ีสาํคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10  ดงัน้ี  
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1 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
ใหค้วามสาํคญักบั  

    (1)  การพฒันาคนให้มีคุณธรรมนาํความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบัการพฒันาการ
เรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแต่วยัเด็กใหมี้ความรู้พื้นฐานเขม้แขง็ มีทกัษะชีวิต พฒันาสมรรถนะ 
ทกัษะของกาํลงัแรงงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการทาํงานและการแข่งขนัอย่างมี
คุณภาพ สร้างและพฒันากาํลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้ ส่งเสริมใหค้น
ไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต จดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่ตั้งแต่
ระดบัชุมชนถึงประเทศ สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  

    (2)  การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยใหมี้สุขภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่
เนน้การพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
เสริมสร้างคนไทยใหมี้ความมัน่คงทางอาหารและการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ลด ละ เลิกพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ  

    (3)  การเสริมสร้างคนไทยใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของ
คนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดาํรงชีวิตอยา่งมัน่คงทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน พฒันาระบบการ
คุม้ครองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายและครอบคลุมทัว่ถึง สร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน ส่งเสริม
การดาํรงชีวิตท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู ่ บนพื้นฐานของความยติุธรรมในสังคม เสริมสร้างกระบวนการยติุธรรม
แบบบูรณาการและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงัควบคู่กบัการเสริมสร้างจิตสํานึกดา้นสิทธิและหนา้ท่ีของ
พลเมือง และความตระหนกัถึงคุณค่าและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์พื่อลดความขดัแยง้ 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานทีม่ั่นคงของประเทศ  
        ใหค้วามสาํคญักบั  

    (1)  การบริหารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจดัการองคค์วามรู้
และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มี
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถพฒันาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนในการนาํไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัใหชุ้มชนพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง  

    (2)  การสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน ดว้ยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศกัยภาพ 
และความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งสมดุล เนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียงภายในชุมชน สนบัสนุนให้
ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนบัสนุนการนาํภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ
สร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการและสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพ  และรายได้
ท่ีมีการจดัสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน  ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองคก์รชุมชน           
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้ดา้นการ
จดัการ การตลาด  และทกัษะในการประกอบอาชีพ  
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 (3)  การเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
อย่างสันติและเก้ือกูล ดว้ยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟู  พฒันา  ใชป้ระโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมทั้งการสร้างกลไกในการปกป้อง
คุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  

3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลและยัง่ยนื  
    ใหค้วามสาํคญักบั  

(1)  การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินคา้และบริการบนฐานความรู้และ
ความเป็นไทย  โดยปรับโครงสร้างภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการท่ีใชก้ระบวนการพฒันา         
คลสัเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน  รวมทั้งเครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้สมยัใหม่  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ  เพ่ือสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมูลค่าสูง  มีตราสินคา้เป็นท่ี
ยอมรับของตลาด  รวมทั้งสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  และส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการบริหาร องคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  การปฏิรูปองคก์ร  การปรับปรุงกฎระเบียบ และพฒันาระบบมาตรฐานในดา้นต่างๆ  รวมทั้งการ
ดาํเนินนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ  ใหส้นบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต  และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ 

(2)  การสร้างภูมิคุม้กนัของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คงและสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตโดยการระดมทุนไปสู่   
ภาคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันารัฐวิสาหกิจให้มีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบนหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี  เพื่อให้การใชท้รัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวสัดิการสูงสุดแก่ประเทศการส่งเสริมการออม      
อยา่งเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นหลกัประกนัในชีวิตของประชาชน  และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลงังานและการพฒันาแหล่งพลงังานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนาํเขา้พลงังานและประหยดัเงินตรา
ต่างประเทศ 

(3)  การสนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาอยา่ง 
เป็นธรรม  โดยส่งเสริมการแข่งขนัการประกอบธุรกิจในระบบอย่างเสรี เป็นธรรม และป้องกนัการผกูขาด 
กระจายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอยา่งสมดุลและเป็นธรรม  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงเพียงพอ  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นท่ี เพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการ
ให้บริการของระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก       
ดว้ยการพฒันาองคก์รการเงินชุมชนให้เขม้แขง็ รวมทั้งดาํเนินนโยบายการคลงัเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได ้  
โดยกระจายอาํนาจการจดัเก็บภาษี การจดัทาํงบประมาณและการเบิกจ่าย และการก่อหน้ีภายใตก้รอบการรักษา
วินยัทางการคลงัสู่ทอ้งถ่ิน 
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4 ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  

    ใหค้วามสาํคญักบั  
    (1)  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษแ์ละ

การใชป้ระโยชน์ โดยพฒันาระบบฐานขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการ
จดัการทรัพยากร ตลอดจนพฒันาระบบการจดัการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้
ความสาํคญักบัการกาํหนดเขต และการจดัการเชิงพื้นท่ีภายใตก้ารจดัทาํขอ้ตกลงกบัชุมชนทอ้งถ่ินในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติหลกั ไดแ้ก่ ดิน นํ้า ป่าไม ้ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ทรัพยากรแร่ รวมถึงการมีมาตรการหยดุ
ใชท้รัพยากรท่ีสําคญัท่ีถูกทาํลายสูงเป็นการชัว่คราว และการสร้างกลไกแกปั้ญหาความขดัแยง้อย่างสันติวิธี 
รวมทั้งการพฒันาระบบการจดัการและการป้องกนัภยัพิบติั  

    (2)  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการปรับแบบ
แผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน เพื่อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดนโยบายสาธารณะ และใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้งดา้นการเงิน
และการคลงั รวมทั้งการสร้างตลาดสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยผลกัดนัให้เกิดระบบ
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ระบบประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพฒันาของรัฐ 
หรือท่ีรัฐอนุมติัใหเ้อกชนดาํเนินการ ควบคู่กบัการยกระดบัขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ชุมชนในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตลอดจนมีกลไกกาํหนดจุดยนืต่อพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

    (3)  การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางสําคญั เร่ิมจากการจดัการองคค์วามรู้และสร้างภูมิคุม้กนั การคุม้ครองทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพนัธกรณีระหวา่งประเทศ สร้างระบบการคุม้ครอง
สิทธิชุมชน และการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมการใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพในการสร้าง
ความมัน่คงของภาคเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชุมชน รวมทั้งพฒันาขีดความสามารถและสร้างนวตักรรมจากทรัพยากร
ชีวภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมอย่างยัง่ยนื  

    โดยใหค้วามสาํคญักบั  
    (1)  การเสริมสร้าง และพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวิถีการ

ดาํเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสาํนึก ค่านิยมวฒันธรรมประชาธิปไตยและ    
ธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดบั อย่างต่อเน่ืองจริงจงั พร้อมทั้งพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํ
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดบัเพื่อให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม 
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 (2)  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคประชาชนใหส้ามารถเขา้ร่วมในการบริหารจดัการประเทศ 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวัและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการทาํงานร่วมกนัให้เขม้แข็ง ส่งเสริมให้เขา้ถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และร่วมในกระบวนการบริหารจดัการประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและ
ความโปร่งใสในการพฒันาประเทศ เสริมสร้างความเขม้แขง็ และสร้างเครือข่ายการทาํงานของกลไกตรวจสอบ
ภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอ้าํนาจของภาครัฐไดอ้ยา่งเขม้แขง็มีประสิทธิภาพ  

(3)  สร้างภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนน้การบริการแทนการกาํกบัควบคุม 
และทาํงานร่วมกบัหุ้นส่วนการพฒันา เนน้การพฒันาประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจดว้ยการ
ปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัสมยั   ลดการ
บงัคบัควบคุม คาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนและทาํงานร่วมกบัหุน้ส่วนการพฒันา เพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการสาธารณะ และ  ลดภาระการ
ลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพฒันากลไกการกาํกบัดูแลท่ีเขม้แขง็เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โปร่งใส โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ โดยดาํเนินการควบคู่ไปกบัการปลูกฝังจิตสํานึก
ขา้ราชการให้เห็นความสําคญัและยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งเคร่งครัด  

 (4)  การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการประเทศสู่ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน และชุมชนเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง  
โดยพฒันาศกัยภาพ  และกระจายอาํนาจการตดัสินใจให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหาร
จดับริการสาธารณะ  ตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี และสามารถสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแ้ก่ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

(5)  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเขม้แขง็ สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเอกชนทัว่ไปเป็น 
“บรรษทัภิบาล” เพิ่มมากข้ึน สร้างจิตสาํนึกในการประกอบธุรกิจอยา่งซ่ือสตัย ์ยติุธรรมต่อผูบ้ริโภค และเป็นธรรม
กบัธุรกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งบนัผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะ ตลอดจน
สนบัสนุนสถาบนัวิชาชีพธุรกิจประเภทต่างๆ  ใหมี้บทบาทในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจมากข้ึน  

(6)  การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจดัสรรประโยชน์จากการพฒันา ดว้ยการเปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่างๆ        
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ใหเ้สมอภาคและมีความ
สมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใชดุ้ลพินิจของขา้ราชการ             
และเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งสร้างความเขม้แขง็ของกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการขนาดเลก็และผูป้ระกอบการใหม่  
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     (7)  การรักษาและเสริมสร้างความมัน่คงเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพและ
ความยัง่ยนื โดยการพฒันาศกัยภาพ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานดา้นการป้องกนัประเทศ ความมัน่คง  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ใหมี้ประสิทธิภาพมีความพร้อมในการป้องกนัประเทศและตอบสนองต่อภยัคุกคาม
ในทุกรูปแบบสถานการณ์ไดฉ้บัไว พร้อมทั้งผนึกพลงัร่วมกบั ภาคส่วนต่างๆ ดาํเนินการป้องกนัและพฒันา
ประเทศให้สามารถพิทกัษรั์กษาเอกราช สถาบนัพระมหากษตัริย ์ ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่คงของประชาชนและ
สงัคมใหมี้ความอยูร่อดปลอดภยัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลในทุกระดบั 

ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดั สงขลา-สตูล 

วสัิยทศัน์กลุ่มจังหวดั  
“ศูนยก์ลางยางพาราโลก เมืองท่าสองทะเล เมืองธุรกิจการคา้ และการศึกษาของภาคใต”้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก   (จ.สงขลา  เป็นเจา้ภาพหลกั) 
กลยุทธ์หลกั  

  1. การพฒันาการวิจยัและขอ้มูลยางพารา  
    2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  ชาวสวน

ยางพารา  
   3. การเพิ่มปริมาณการใชแ้ละการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราเชิงอุตสาหกรรม  

4. พฒันาระบบธุรกิจการคา้ยางพารา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเช่ือมโยงภาคใต้กบัประเทศเพือ่นบ้านและ

ภูมิภาคเอเชีย   (จ.สตูล  เป็นเจา้ภาพหลกั) 
กลยุทธ์หลกั  
1. พฒันาศกัยภาพทางการขนส่งสองฟากฝ่ังทะเล (อนัดามนั – อ่าวไทย)  

 2. การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นดารคา้ , ผลิตสินคา้ส่งออก, สินคา้ OTOP     วิสาหกิจ
ชุมชน  

 3. พฒันาระบบและมาตรฐานอาํนวยความสะดวกทางการคา้ผา่นชายแดนในภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  เป็นเมืองท่องเทีย่วและกฬีาในระดับมาตรฐานสากล  (จ.สตูล  เป็นเจา้ภาพหลกั) 
 กลยุทธ์หลกั  
 1. พฒันาแหล่งท่องเท่ียวตามกลุ่มศกัยภาพ  
 2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ  
 3. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานบริการและบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวใหค้งไวซ่ึ้ง  วามเป็นไทย

สู่มาตรฐานสากล  
 4. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ทั้งในและต่างประเทศ  
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 5. พฒันาบุคลากรองคก์รทางการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยเีพื่อรองรับการ
กีฬาระดบันานาชาติ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค   (จ.สงขลา  เป็นเจา้ภาพหลกั) 

กลยุทธ์หลกั  
   1.ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัสตูล 

  วสัิยทศัน์  
   “ เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การเกษตรยัง่ยนื เมืองท่าฝ่ังอนัดามนั สร้างสรรคส์ังคมแห่งการเรียนรู้               
อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข” 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว  
2. พฒันาความสามารถในการบริหารจดัการใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริการดา้นการท่องเท่ียว 
3. พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
4.ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวและขยายตลาดการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
5.สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รเอกชนในการจดัการท่องเท่ียว 
6.ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   7.พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพื้นฐานสนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียว 
   8.พฒันาสิคา้เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว 
   9.การระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของจงัหวดั 
   10.พฒันาระบบความปลอดภยัดา้นการท่องเท่ียว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  พฒันาการผลติและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรบนพืน้ฐานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 
 2. พฒันาสถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเขม้แขง็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการผลิตและแช่งขนั 
 3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพฒันาการผลิตและแปรรูป  
 4. พฒันาระบบฐานขอ้มูลเพือ่การจดัการดา้นการเกษตร  
 5. พฒันาระบบตลาดเช่ือมโยงเครือข่ายศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้การเกษตรอยา่งเหมาะสม 
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 6.ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตรและปัจจยัการผลิต       เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 

 7. พื้นท่ีการเกษตรมีระบบนํ้าชลประทานอยา่งย ัง่ยนื 
 8.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมในสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  พฒันาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

   1.  พฒันากระบวนการสงัคมและชุมชน 
2.  เสริมสร้างความเขม้แขง็สถาบนัครอบครัว/ชุมชน/สงัคม 
3.  เร่งรัดพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและอตัลกัษณ์ 
4.  สนบัสนุนจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.  ฝึกพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 6.  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการรณรงคก์ารสร้างสุขภาพ 
 7.   ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง 
 8.  สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดักระบวนส่งเสริม

บา้นเมืองน่าอยู ่
 9.  เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  10. ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพการมีงานทาํ 
 11. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนาํหลกัปรัชญาพอเพียงมาสู่การปฏิบติั 

12.  เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
13. ส่งเสริมสวสัดิการสงัคมและสร้างหลกัประกนัทางสงัคม 
14.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อใหชุ้มชนพึ่งพาตนเอง 
15.  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการดาํรงชีวิตแก่ผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
16.  พฒันาศกัยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาระบบการขนส่งและโครงข่ายคมนาคมและการส่ือสาร 
กลยุทธ์ 

  1.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมขนส่งทางบกเช่ือมโยงระบบขนส่งสินคา้ 
  2.  พฒันาการขนส่งทางนํ้า 
  3.  พฒันาโครงข่ายคมนาคม 
  4.  พฒันาการเขา้ถึงการใชบ้ริการระบบโทรคมนาคมและการส่ือสาร 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกจิของพืน้ทีแ่ละการพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศเพือ่นบ้าน  

  กลยุทธ์ 
   1.สร้างความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจชุมชน 
   2.พฒันาศกัยภาพและคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชนและสินคา้ OTOP 
   3.ส่งเสริมการบริหารภาคเอกชนภายใตร้ะบบบริษทัภิบาล 
   4.ขยายช่องทางการจาํหน่ายไปยงัตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 
   5.พฒันาศกัยภาพและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
  6.พฒันาตลาดเชิงรุกและเช่ือมโยงการคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
  7.พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการตลาด 
  8.เสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัประเทศเพือ่นบา้น 
  9.พฒันาศกัยภาพในการจดัทาํฐานขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 

นโยบายของ  นายสัมฤทธ์ิ เลยีงประสิทธ์ิ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล  (1 กนัยายน  2552) 
นโยบายด้านเศรษฐกจิ   มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
1.  จดัตั้งตลาดกลางยางพาราและตลาดกลางสินคา้เกษตร 
2.  ส่งเสริมการจดัตั้งโรงงานนํ้ายางขน้ 
3.  ส่งเสริมการส่งออกสินคา้เกษตรและพฒันาการคา้ชายแดน 
4.  ส่งเสริมการจดัตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากขยะ 
5.  สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา 

 6.  สนบัสนุนศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรและศูนยส์าธิตการเกษตร                                
ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้คู่ชุมชน   

 7.  พฒันาตลาดนดัชายแดน  
นโยบายด้านสังคม   มีแนวทางการพฒันา  ดงัน้ี  
1.  สนบัสนุนการจดักิจกรรมสภาเดก็และเยาวชน 
2.  สนบัสนุนบทบาทเยาวชนและสตรีใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาจงัหวดั 

 3.  ใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์และผูด้อ้ยโอกาสใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี          
โดยจดัใหมี้กิจกรรมการตรวจสุขภาพและจดัหาท่ีอยูอ่าศยั 

4.  จดัตั้งศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตเดก็  เยาวชนและผูสู้งอาย ุ
5.  สนบัสนุนการจดัตั้งศูนยบ์าํบดัยาเสพติด 
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  นโยบายด้านสาธารณสุข    มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
1.  จดัรถพยาบาล  เรือพยาบาล  เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีทุรกนัดาร 

  2.  จดัใหมี้การสนบัสนุนอุปกรณ์การแพทยแ์ละเคร่ืองมือการแพทยแ์ก่โรงพยาบาลจงัหวดั     
และโรงพยาบาลชุมชน 
  3.  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นสาธารณสุขโดยสนบัสนุนบทบาทอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 

4.  สนบัสนุนการแพทยท์างเลือก 
5.  จดัระบบการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพึ่งตนเอง 

   นโยบายด้านการศึกษาและการกฬีา   มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
1.  สนบัสนุนการจดัตั้งมหาวิทยาลยัในจงัหวดั  
2.  จดัตั้งโรงเรียนกีฬาจงัหวดั 
3.  จดัตั้งโรงเรียนตน้แบบ 3 ภาษา  ไดแ้ก่   ภาษาไทย  องักฤษและมาลาย ู
4.  จดัการศึกษาโดยเนน้คุณธรรมนาํความรู้สู่สมัมาชีพ 
5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาและปริญญาตรี ไดศึ้กษาต่อในประเทศมาเลเซีย 
6.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนถ่ายโอนใหมี้มาตรฐาน 
7.  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาพิเศษ 
8.  พฒันาฟุตบอลสตูล ไปสู่ระดบัชาติ โดยการจดัฟุตบอลสตูลลีก 
9.  ปรับปรุงสนามกีฬากลางจงัหวดัใหมี้มาตรฐาน 
10.ส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการเพื่อแกปั้ญหายาเสพติดและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
11.สนบัสนุนสมาคมกีฬาเพือ่พฒันากีฬาจงัหวดั 

   นโยบายด้านศาสนา  วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
1.  สนบัสนุนการจดักิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา  
2.  สนบัสนุนใหเ้ดก็ เยาวชนและประชาชนทัว่ไปไดเ้รียนรู้หลกัธรรมคาํสอนทางศาสนา                  

เพื่อนาํมา   ใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นวฒันธรรม ประเพณี  โดยร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี            

จดักิจกรรม 1  อาํเภอ  1  งานประเพณี 
4.  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูน้าํศาสนาทุกศาสนาโดยการจดัอบรมหรือศึกษาดูงาน 
5.  จดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินและหอจดหมายเหตุ 
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   นโยบายด้านการท่องเทีย่ว   มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
 1.  ประสานความร่วมมือกบั ท.ท.ท. เพื่อยกระดบักิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดั  และจดัระบบ

การตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
  2.  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
  3.  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสู่ระดบัสากล 
  4.  จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและจดังานส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ  
  5.  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
  6.  พฒันาศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวของ อบจ. ใหเ้ป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เพื่อใหบ้ริการ

นกัท่องเท่ียว 
  7.  สนบัสนุนใหมี้การดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว  เช่น  จดัใหมี้

ยามชายฝ่ังและตาํรวจท่องเท่ียว 
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
1.  สนบัสนุนการจดัสร้างศูนยก์าํจดัขยะ 
2.  จดัใหมี้การกาํจดัขยะอยา่งเป็นระบบในพื้นท่ีเกาะต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
3.  สนบัสนุนการฟ้ืนฟปู่าบก  ป่าชายเลนและการจดัการลุ่มนํ้า 

  4.  สร้างจิตสาํนึกแก่เยาวชนและประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5.  ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.  จดัทาํปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศยัของสตัวน์ํ้ า 
7.  จดัวางทุ่นป้องกนัแนวปะการังและจดัวางทุ่นเทียบเรือ 
8.  รณรงคแ์กไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 
9.  ส่งเสริมใหมี้การควบคุมคุณภาพนํ้าในคลองมาํบงั  คลองท่าแพ  และคลองละงู  โดยความ

ร่วมมือของชุมชน 
นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
1.  บูรณาการแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของทอ้งถ่ินเพื่อลดความซํ้าซอ้นของพื้นท่ี        

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2.  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่าเทียบเรือ  ใหไ้ดม้าตรฐาน  
3.  สนบัสนุนการก่อสร้างถนนสตูล-ปะลิส 
4.  สนบัสนุนการขดุลอกคูคลอง  และทางระบายนํ้าท่ีต้ืนเขิน  เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและเพิ่มความ

สะดวกแก่เรือประมงพื้นบา้น 
5.  สนบัสนุนการสร้างท่าเรือท่องเท่ียวแห่งใหม่ 
6.  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
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7.  นาํระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นระบบวิศวกรรมจราจร โดยติดตั้ง CCTV                           
ในจุดสาํคญั ๆ  ทุกแยกของเมืองและแหล่งท่องเท่ียว 

8.  สนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลดา้นการโยธาแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
9.  สนบัสนุนใหมี้สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ของจงัหวดั 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   มีแนวทางการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
1.  ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน  และกระบวนการประชาสงัคม   
2.  พฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ใหพ้ร้อมต่อการใหบ้ริการ 
3.  พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หท้นัสมยัและเพียงพอ 
4.  นาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานเพื่อใหบ้ริการประชาชน 
5.  พฒันาระบบติดตามและการประเมินผลการปฏิบติัราชการ โดยใชห้ลกัการประเมินผล       

การปฏิบติัราชการของ กพร.   
6.  สนบัสนุนการทาํงานท่ีเป็นนวตักรรมและส่งเสริมการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge  

Management)  ในองคก์ร  
7.  นาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งจริงจงั 
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2.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีมี่ผลต่อการพฒันา 

ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

ปัญหาด้านการท่องเทีย่ว 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 
1.  สถานท่ีท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 1. นกัท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากทาํใหส่ิ้งแวดลอ้ม

บางส่วนถูกทาํลาย 
2. ขาดการดูแล / ปรับปรุง / พฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว 
3. ขาดการบริหารจดัการระบบการกาํจดัขยะและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
4. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการพฒันาสถานท่ี
ท่องเท่ียว 
5. การพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวยงัมีนอ้ย 

2.  ขาดแรงจูงใจในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

1. ขาดการประชาสมัพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 
2. ขาดท่ีพกัท่ีไดม้าตรฐานและเพียงพอ 
3. สถานท่ีท่องเท่ียวไม่โดดเด่น 
4. เสน้ทางคมนาคมไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวไม่สะดวก 
5. ระบบรักษาความปลอดภยัสถานท่ีท่องเท่ียวไม่มีประสิทธิภาพ 
6.ระบบสาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ 

3.  การบริหารจดัการสถานท่ีท่องเท่ียว
ทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่ติดอยูใ่นพ้ืนท่ีอุทยาน อปท.ไม่สามารถ
เขา้ไปบริหารจดัการและพฒันาไดเ้ท่าท่ีควร 
2.มีการผกูขาดดา้นการท่องเท่ียว 
3.ประชาชนขาดจิตสาํนึกในการเป็นเจา้บา้น / สถานท่ีท่องเท่ียวถูก
ทาํลาย 
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ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 
1. การคมนาคมไม่สะดวก 1. สะพาน/ถนน ชาํรุด  เน่ืองจากใชง้านมานาน /ขาดงบประมาณใน

การบาํรุงรักษา / รถบรรทุกเกินขนาด 
2. ถนนไม่ไดม้าตรฐาน  เน่ืองจากเป็นลูกรัง /ถนนแคบ ไม่สามารถ
ขยายใหก้วา้งได ้ไม่มีไหล่ทาง หนา้ฝนเป็นหลุมบ่อ หนา้แลง้เป็น
ฝุ่ น 
3. คอสะพานชาํรุด เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง  เน่ืองจากความต่างระดบั
ของถนน   
4.ระบบวิศวกรรมจราจร, สญัญาณจราจรไม่ทัว่ถึง 

2. ไฟฟ้าไม่ทัว่ถึง 1. ไฟฟ้าสาธารณะ/ครัวเรือน ในเขตพื้นท่ี อบต. ห่างไกล ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการในพื้นท่ีทุรกนัดาร  
2. กาํลงัไฟตกบ่อย 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 

3.  ระบบนํ้าประปาไม่ไดม้าตรฐานและไม่ทัว่ถึง 1. ขาดแหล่งนํ้าดิบในการผลิตประปา 
2. นํ้าเป็นสนิม และมีกล่ิน 

4.   ผงัเมืองไม่ดี 1. ไม่มีการจดัระบบผงัเมือง 
2. ไม่มีการปรับผงัเมืองตามสภาวะปัจจุบนั   
3. ผงัเมืองยงัไม่ไปในทิศทางเดียวกนั 

ปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 
1.  การเกษตร ไม่มีตลาดกลาง 

ผลผลิตลน้ตลาดและพืชผลทางเกษตรราคาไม่แน่นอน 
ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการต่อรองราคากบัพอ่คา้คน

กลาง 
กลุ่มอาชีพไม่ไดรั้บการอบรม เพิ่มทกัษะในการเพ่ิมมูลค่าของ

สินคา้ 
ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีทาํกิน 
นํ้าในการทาํเกษตรไม่เพยีงพอ 
ขาดเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการประกอบอาชีพ 

2.  การคา้ขาดทุน   1. ตน้ทุนสูง โดยเฉพาะนํ้ามนัราคาแพง  
2. ไม่นิยมซ้ือสินคา้ในทอ้งถ่ินตนเอง   
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ปัญหาด้านคุณภาพชีวติ 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 
1.  การศึกษา 1. ประชาชนมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาตํ่า  

2. ประชาชนไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษา 
3. บุคลากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอ/ขาดการทุ่มเท / ความ
มุ่งมัน่ในการสอนและการดูแลเดก็ ส่วนใหญ่ไปสอนพิเศษหา
รายไดเ้สริม 
4. ขาดวสัดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและส่ือทางการศึกษา 
5. หลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
6.จงัหวดัสตูลไม่มีสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เดก็ใน
จงัหวดัตอ้ง ไปเรียนท่ีอ่ืน 
7.สถาบนัการศึกษาไม่มีหลกัสูตรท่ีเป็นความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน เช่น วทิยาลยัเกษตร, คอมพิวเตอร์ 
8.ขาดการส่งเสริมการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษามลาย,ู 
ภาษาองักฤษ ภาษาอาหรับ หรือภาษาอ่ืน ๆ 

2.  การกีฬา    1.  ขาดการใหค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 2.  ขาดการสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการกีฬาเฉพาะทาง เช่น ฟุตบอล
อยา่งจริงจงั  จงัหวดัสตูลไม่มีสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานใน ระดบั
ตาํบลอาํเภอ / จงัหวดั และขาดอุปกรณ์  
3.  ขาดการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 

2.  รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย       1.  ขาดอาชีพท่ีมัน่คง 
1. ขาดอาชีพเสริม 
2. ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
3. ปัญหาการวา่งงาน 

3. การสาธารณสุข 1.  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ 
2.  ประชาชนขาดความรู้ดา้นสาธารณสุข 
3.  บุคลากรทางดา้นสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ 
4. สถานบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ/ สถานพยาบาล

ห่างไกลเดินทางไม่สะดวก 
5. ขาดบุคลากรทางการแพทยท่ี์เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
6. อุปกรณ์ดา้นสาธารณสุขไม่ทนัสมยั  ไม่เพียงพอ 
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ปัญหาด้านสังคม 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 
1.  ยาเสพติดและอบายมุข 1. เยาวชนติดยาเสพติด เน่ืองจาก ปัญหาครอบครัว /ขาด  

     การศึกษา 
2. มียาเสพติดระบาดจาํนวนมาก 
3. มีการพนนัในหมู่เดก็ เยาวชน และประชาชน 
4. มีแหล่งบนัเทิง แหล่งมัว่สุ่มและแหล่งอบายมุขเพิ่มข้ึน 
5. มีปัญหารถซ่ิง 

2.ครอบครัว 1. ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเน่ืองจากประกอบ  
    อาชีพต่างถ่ิน 
2. ครอบครัวแตกแยก 
3. เยาวชนมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

3.  คนพิการ/ผูด้อ้ยโอกาส/ผูสู้งอาย ุขาดการดูแล
อยา่งทัว่ถึง 

1. การดูแลจากภาครัฐ /เอกชน /และองคก์รเอกชน ไม่ทัว่ถึง 
2. คนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุขาดการดูแล 

 
ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 
1. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎหมาย/ระเบียบ 

2. ประชาชนไม่เห็นความสาํคญัของระบอบประชาธิปไตย 
3. การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง   

2. การจดัการองคก์รไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ  1. องคก์รขาดการวางแผนท่ีดี   
2. บุคลากรทอ้งถ่ิน ขาดทกัษะเฉพาะดา้น   
3. ขาดการนาํแผนพฒันามาสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั  
4. เปล่ียนผูบ้ริหารองคก์รบ่อยคร้ัง ทาํใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง   
    และเกิดความแตกแยกในชุมชน 

3. องคก์รมีรายไดน้อ้ย 1. ขาดการลงทุนจากภาคเอกชน  
2. พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอนุรักษ ์เอกชนไม่สามารถเขา้ไป  
    ดาํเนินการได ้ 
3. ไม่มีการวางแผนการพฒันาระบบการจดัเกบ็ภาษี และ 
     ทะเบียนทรัพยสิ์น   
4. ประชาชนไม่ใหค้วามสาํคญัต่อการชาํระภาษี 
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ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา สภาพปัญหา /  สาเหตุ 
1.  พื้นท่ีป่าไมล้ดลง 1. มีการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า 

2. มีการถางป่าเพื่อขยายท่ีดินทาํกิน 
3. ประชาชนไม่มีความรู้และจิตสาํนึกในการอนุรักษป่์า 
4. ป่าเส่ือมโทรมและไม่มีการปลูกป่าทดแทน 
5. ประชาชนไม่รู้กฎหมายและไม่เขา้ใจถึงผลเสียของการทาํลาย  
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
6. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งปล่อยปละละเลย ไม่เขม้งวด ทาํใหผู้ท้าํ  
    ลายไม่เกรงกลวักฎหมาย 

2.  ไม่สามารถใชแ้หล่งนํ้าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 1. ป่าตน้นํ้าถูกทาํลาย 
2. แหล่งนํ้าต้ืนเขินและเน่าเสียไม่ไดรั้บการพฒันา 
3. ไม่มีระบบการจดัการนํ้าท่ีดี 
4. ประชาชนขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์หล่งนํ้า 
5. มีการทาํลายทรัพยากรทางนํ้า เช่น ปะการัง ทาํใหสู้ญเสียพนัธ์ุสตัว ์
     นํ้าในทะเล 
6. ชายฝ่ังถูกนํ้ากดัเซาะ 
7. มีการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าลาํคลอง 
8. ชายฝ่ังถูกรุกลํ้าโดยคน / นายทุน 

3.  ขยะส่ิงปฏิกลู 1. ขาดการบริหารจดัการในการกาํจดัขยะ 
2. ไม่มีท่ีกาํจดัขยะท่ีไดม้าตรฐานและเพียงพอ 
3. ประชาชนขาดความรู้ในการกาํจดัขยะท่ีถูกตอ้ง 
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  ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาใน
อนาคตของท้องถ่ิน (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength-S)  
 1.  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีศกัยภาพสูงในการพฒันาการท่องเท่ียวและมีทรัพยากรทาง

ทะเลสมบูรณ์  
 2.  เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพดา้นท่ีตั้งเหมาะสมกบัการคา้ขายและพาณิชยน์าวี คลอบคลุมภูมิภาค

ของโลก  
 3.  การท่ีพื้นท่ีเลก็ทาํใหส้ามารถพฒันาจงัหวดัไดอ้ยา่งทัว่ถึงครอบคลุม 
 4.  จงัหวดัสตูลมีความหลากหลายดา้นประเพณี วฒันธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกนัอย่าง

สงบสุขและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
 5.  เป็นจงัหวดัชายแดนท่ีไม่มีปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในพื้นท่ี ประชาชนมีความ

พร้อมและรับฟังความคิดเห็นท่ีดีต่อส่วนรวม 
 6.  มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสมบูรณ์ 
 7.  ประชาชนและเยาวชนให้ความสําคญัในการออกกาํลงักายในการเล่นกีฬา  โดยเฉพาะกีฬา

ฟุตบอล 
จุดอ่อน  (Weakness-W) 
 1.  ขาดสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 2.  ผูป้ระกอบการขาดความรู้ทางดา้นการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารกบัชาวต่างประเทศ 
 3.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มและการพฒันาสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 
4.  ขาดแหล่งนํ้าเกษตรและระบบการชลประทาน 
5.  ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความสามารถในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 
6.  พื้นท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นปัญหาท่ีไม่เอ้ือต่อการลงทุนและ

การพฒันา 
7.  บุคลากรทอ้งถ่ินขาดความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นตามภารกิจท่ีถ่ายโอน 
8.  ทอ้งถ่ินไม่มีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายได ้ 
9.  การคมนาคมไม่สะดวก ทั้งทางบกและทางทะเล 
10.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความร่วมมือในการประสาน บูรณาการร่วมกนั 
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โอกาส  (Opportunity-O) 
1.  เป็นจงัหวดัติดทะเลอนัดามนัและติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีศกัยภาพในการพฒันาเป็น

เมืองท่า และการคา้ขาย 
  2.  มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางฝ่ังทะเลอนัดามนั  สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศในพื้นท่ีใกลเ้คียงได ้
3.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพฒันาในพ้ืนท่ีตามโครงการเศรษฐกิจสามฝ่าย ( IMT-GT ) 
4.  เป็นพื้นท่ีซ่ึงมีทางคมนาคมเช่ือมโยงใกลเ้คียงกบัจงัหวดัใหญ่   เช่น  สงขลา , ตรัง , พทัลุง 

สามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกนัได ้
5.  การสนบัสนุนการกระจายอาํนาจแก่ อปท. ทาํใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของประชาชนไดต้รงกบั

ความตอ้งการ 

 อุปสรรค  (Threat-T) 
1.  กฎระเบียบไม่เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน และอุทยาน

แห่งชาติ 
 2.  กฎระเบียบขอ้กฎหมายระหวา่งประเทศไม่เอ้ืออาํนวยทางดา้นการคา้ และการลงทุน 
3.  การคมนาคมทางบกเป็นลกัษณะสุดทาง 
4.  กระแสโลกาภิวฒัน์มีผลกระทบต่อสงัคมวฒันธรรม 
5.  ความไม่สงบเรียบร้อยในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ผลกระทบต่อ การท่องเท่ียว การคา้และ

การลงทุน 
6.  ราคาของสินคา้การเกษตรข้ึนอยูก่บัการผนัแปรของตลาดโลก 
7.  ระเบียบ/หนงัสือสัง่การไม่เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานตามภารกิจ 
8.  ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณตาม พรบ. แผนการกระจายอาํนาจ  
9.  ไม่มีแรงจูงใจกบันกัลงทุนรายใหญ่ใหเ้ขา้มาลงทุนในจงัหวดั 

 



 

บทที ่ 4 
วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

วสัิยทศัน์   
“ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์   เกษตรยัง่ยนื สงัคมพฒันา” 

เป้าประสงค์รวม 
  1. เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

  2. เพิ่มผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร 
  3.พฒันาอาชีพท่ีก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  4.คนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

พนัธกจิ  
ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ตูลเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีประทบัใจ  1. 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเท่ียว 2. 
ส่งเสริมและพฒันาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการส่งออก  3. 
พฒันาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรใหเ้จริญกา้วหนา้  4. 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาของประชาชนในทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพ  5. 

6. ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอ้ยูดี่มีสุขปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น / 
ยกระดบัคุณภาพ ชีวิตใหสู้งกวา่ระดบัขั้นพื้นฐาน  

ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นชุมชนกา้วหนา้และน่าอยู ่ 7. 
ส่งเสริมการกีฬาใหเ้ป็นท่ีนิยมของประชาชนเพ่ือนาํไปสู่ระดบัชาติ  8. 

9. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามและคงไวซ่ึ้ง
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  

10. ฟ้ืนฟสูร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนตระหนกัในคุณค่าและวฒันธรรมอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ินและบาํรุงไวซ่ึ้ง ศาสนา  

ส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  11. 
12  ส่งเสริม และรณรงคก์ารเลือกตั้ง อยา่งต่อเน่ือง และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการ

เมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา ตวัชี้วดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 54-58 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
1. เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน 

จาํนวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 1.1 1,032,919 คน 
/ปี 51 

10 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

1.2 จาํนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน 

* 10 2 2 2 2 2 
แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

2.1 ระยะทางที่สร้างเพิ่มขึ้น  256,232  กม./  ปี 52 2. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไดม้าตรฐาน
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและ
สามารถรองรับการขยายตวัทางดา้นการท่องเที่ยว  

5  % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
2.2 จาํนวนถนนทีไดร้ับการปรับปรุง   * 15     5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 สายทาง สายทาง สายทาง สายทาง สายทาง สายทาง 
2.2 จาํนวนพื้นที่ที่ขยายเขตประปา * 3 แห่ง 1 แห่ง - 1 แห่ง - 1 แห่ง 

3 .เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุ
ภณัฑ ์และรายไดข้องประชาชนเพิ่มขึ้น 

3.1 มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมสาขา
เกษตรที่เพิ่มขึ้น 

13,998 ลา้นบาท 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
/ปี 50 คน คน คน คน คน คน 

3.2 จาํนวนตลาดกลางชื้อขายสินคา้
เกษตร 

* 2 1 แห่ง - - - 1 
แห่ง 

แห่ง 

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยูด่ีมีสุข 4.1 จาํนวนกิจกรรมที่สนบัสนุนการ
ป้องกนั/ฟื้นฟุบาํบดัผูต้ิดยาเสพติด 

*   5 1 1 1 1 1 
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม และประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาอยา่ง

ทัว่ถึง 
กิจกรรม กิจกรรม 

4.2 จาํนวนเดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะชีวติเพิ่มขึ้น 

* 10 % 2% 2% 2% 2% 2% 

4.3 จาํนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น * 5 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา ตวัชี้วดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Goals) (KPIs) (Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 54-58 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
5. การรักษาไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จงัหวดัใหค้งอยูต่ลอดไป ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ยดึมัน่ในหลกัศาสนา  อนุรักษภ์มูิ
ปัญญาทอ้งถิ่นใหส้ืบทอดตลอดไป 

5.1 จาํนวนกิจกรรมดา้น
วฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

* 10 10 10 10 10 10 
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 

5.2 จาํนวนกิจกรรมทางศาสนา * 10 10 10 10 10 10 
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 

6 ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอ้มมีการอนุรักษ์
และการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

6.1 จาํนวนป่าชายเลนที่ไดร้ับการ
ฟื้นฟ ู

* 100 20 20 20 20 20 
ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ 

6.2 จาํนวนแหล่งที่อยูอ่ยูอ่าศยัที่
ไดร้ับการฟื้นฟ ู

* 1  1  1  1  1  1  
แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

7.อบจ.สตลูมีประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล  

7.1 จาํนวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พฒันา 

บุคลากรของ อบจ. 
143 คน / 53 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.2 ร้อยละของผูร้ับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการบริการ 

* 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

7.3 จาํนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาเพื่อความสมานฉนัท ์

* 5 5 5 5 5 5 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
(Goals) 

ตวัชี้วดั 
(KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 54-58 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
8.  พฒันาโรงเรียนนิคมพฒันาผงั 6 เป็นแหล่ง
เรียนรู้  แหล่งขอ้มูล  และเป็นตน้แบบในการ
พฒันาการศึกษาคู่กบัการพฒันาชุมชน  ทั้ง
ดา้นการศึกษา  ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นการ
พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และดา้นอาชีพ
ของชุมชน   

8.1  ร้อยละของนกัเรียนที่
เขา้ร่วมโครงการพฒันา
ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม   

นกัเรียน 
จาํนวน  319  คน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8.2  ร้อยละของครู  และ
บุคลากร  ที่ไดร้ับการ
พฒันาศกัยภาพ 

ผูบ้ริหาร / ครู          
จาํนวน    16  คน 

คณะกรรมการศึกษา  
จาํนวน  15  คน 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8.3  จาํนวนแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
4  แห่ง / 53 

4 
แห่ง 

4 
แห่ง 

- - - - 

8.4  จาํนวนกิจกรรมที่เปิด
โอกาสใหผู้ป้กครอง / 
ชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วม 

* 50 
กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

*  ยงัไม่มีขอ้มูลพื้นฐาน 



บทที ่ 5 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเทีย่วที่
ประทบัใจ  

พฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวใหม้ีสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครัน  1.1  
1.2  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบ  
1.3  ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ดา้นการท่องเที่ยว เชิงรุก  
1.4  พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  
1.5  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  
1.6 จดัระบบการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยวและความปลอดภยัในการ

ท่องเที่ยว 
 

1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดา้นการท่องเที่ยว  
1.8 เพิ่มมาตรฐานการใหบ้ริการ ร้านคา้ โรงแรม สถานบริการ  

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานที่
ทนัสมัย 

2.1 ก่อสร้าง บูรณะ และบาํรุงรักษา เสน้ทางคมนาคม ทางบก และทางนํ้าใหเ้ชื่อมโยง
กนัทั้งจงัหวดั 

 

2.2 ก่อสร้าง บูรณะ และบาํรุงรักษา แหล่งนํ้า ระบบชลประทาน ระบบประปา ขยาย
เขตการบริการ นํ้าประปา และไฟฟ้าสาธารณะ  

 

2.3 การจดัทาํผงัเมืองรวมจงัหวดั ผงัเมืองเฉพาะ และผงัเมืองชุมชน  
2.4 เพิ่ม / ปรับปรุงหรือซ่อมแซมงานวิศวกรรมจราจร  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร  3.1  
 3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการตลาดสินคา้การเกษตร  
 3.3 ส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาอาชีพ   
 3.4 ส่งเสริมดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
 3.5 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย ์  
 3.6 พฒันาการคา้ขายชายแดนใหม้ีประสิทธิภาพ  

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาทุกประเภท ทุกระดบั  4.1  
 4.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ใหแ้ก่ประชาชน  
 4.3 พฒันาบุคลากรดา้นการศึกษา  
 4.4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  
 4.5 พฒันาบุคลากรดา้นการกีฬา  
 4.6 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นสาธารณสุข การป้องกนั และควบคุมโรค  
 4.7 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัสวสัดิการสงัคม และการสงัคมสงเคราะห์  
 4.8 การจดัระเบียบสงัคมและชุมชน  
 4.9 การรักษาความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภยั ของชุมชน  
 4.10  ส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
 4.11 การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั  
 4.12 ส่งเสริมความเขม้แขง็สถาบนัครอบครัว/ชุมชน/สงัคม  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปะ วฒันธรรม
จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการอนุรักษ ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 5.1  
 

5.2 ส่งเสริม ทาํนุบาํรุง ศาสนา  
5.3 ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มี 
      ลกัษณะเด่นของ ทอ้งถิ่น  

 

5.4 ส่งเสริมใหม้ีการสร้างงานศิลปะของทอ้งถิ่นใหม้ีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั   
5.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ  

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

6.1 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอ้ม 

 

6.2 ส่งเสริมการฟื้นฟ ูและบาํบดัสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   
6.3 สนบัสนุนใหม้ีการเฝ้าระวงัและป้องกนัมิใหท้รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
      เสื่อมโทรม  

 

6.4 ส่งเสริมการศึกษาวจิยัเชิงปฏิบตัิการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
6.5 ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะ สิ่งปฏิกลู และการบาํบดันํ้าเสีย   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาเพือ่ความสมานฉันท์และ
การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี

7.1 การส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพฒันาทอ้งถิ่น    

7.2  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน    
7.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ  
       บริหารจดัการองคก์ร 

 

7.4  การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร  
7.5  การปรับปรุง พฒันา เครื่องมือเครื่องใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและสถานที่ 
      ปฏิบตัิงาน 

 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการจัดการศึกษา  โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น 

8.1  การพฒันาการเรียนรู้ควบคู่ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์  
8.2  พฒันาระบบบริหาร และส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาศกัยภาพบุคลากร  
8.3  พฒันาสภาพแวดลอ้ม และการสร้างแหล่งเรียนรู้  
8.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น  

 



 

บทที ่ 6 
การนําแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ตามประกาศ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ลงวนัท่ี  18  มิถุนายน  2553  ประกอบดว้ย 
  1.  นายวีระชยั  ราโอบ  ส.อบจ.สตูล  กรรมการ 
  2.  นายนาวาวี  ลิมานิ  ส.อบจ.สตูล   กรรมการ 
  3.  นายนูรุดดีน  ยาหยาหมนั ส.อบจ.สตูล  กรรมการ 

4.  นายกอเดช  เตบสนั  ประชาคม  กรรมการ 
5.  นายเสรี  หนูหมาด ประชาคม  กรรมการ 

ผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล ผูแ้ทนหน่วยงาน  กรรมการ 6.  
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิคสตูล ผูแ้ทนหน่วยงาน  กรรมการ 7.  

8.  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  กรรมการ 
9.  ผูอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ    กรรมการ 

  10.นายประยงค ์  รัตนพนัธ์  ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 
11.นายอารีย ์  ดุลยาภรณ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
(1)  กาํหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(2)  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือน
ธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
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การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการทาํใหท้ราบถึงผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวห้รือไม่  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยในการ
บริหารจดัการองคก์ร การกาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์รในอนาคต 
 สาํหรับหว้งระยะเวลาท่ีจะใชใ้นการติดตามและประเมินผลของแผนพฒันา โดยกาํหนดใหมี้ 2 ระยะ 
คือ 
 1.  การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพฒันาฯ 
      เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณเพื่อติดตามและประเมินผลการดาํเนินการของโครงการ
ในช่วงใดช่วงหน่ึงซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่า เหมาะสมท่ีจะทําการติดตาม  ตรวจสอบการดํา เ นินการ                    
การประเมินผลในลกัษณะเช่นน้ีจะช่วยให้ทราบถึงความกา้วหน้าในการดาํเนินงานว่ามีผลสําเร็จเพียงใด     
เม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หากมีความล่าชา้มีสาเหตุมาจากอะไร สมควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวิธีการใด 
เพื่อใหโ้ครงการดงักล่าวลุล่วงไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
      นอกจากน้ีการประเมินผลระหว่างการดาํเนินงานยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดัว่าแผนงานหรือโครงการมี
ความสมบูรณ์ ถูกตอ้งใกลเ้คียงความจริงมากนอ้ยเพียงใด เม่ือไดข้อ้มูลในเร่ืองน้ีผูรั้บผิดชอบโครงการก็อาจ
ปรับแผนหรือโครงการใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
      ดงันั้น การติดตามและประเมินผลในลกัษณะน้ีจึงมีบทบาทสาํคญัอย่างมากในระบบการบริหาร
โครงการในปัจจุบนั ซ่ึงการติดตามและประเมินผลระหว่างการดาํเนินโครงการเป็นการติดตามรายไตรมาส 
คือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม)  ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม)  ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน)  ไตร
มาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กนัยายน) ในแต่ละปี ทั้งน้ีจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลมาใชใ้นการ
ปรับปรุงกระบวนการใหด้าํเนินงานสอดคลอ้งกบัผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ รวมทั้งเพื่อ
จะไดต้รวจสอบวา่ยงัมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบา้งท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมทาํภายในปีงบประมาณ 

 2.  การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพฒันาฯ 

      เป็นการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพฒันาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาขอ้สรุป
เก่ียวกบัการดาํเนินงานตามโครงการวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร  และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวต้ามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนน้ีจะทาํให้ไดรั้บทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัความสาํเร็จและความลม้เหลวของการปฏิบติังานในโครงการท่ีจะนาํมาเป็นบทเรียน (lessons learned) 
ท่ีจะช่วยในการตดัสินใจสําหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซ่ึงมีลกัษณะเหมือนหรือ
ใกลเ้คียงกบัโครงการท่ีไดท้าํการประเมินผลน้ี 
      ประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพฒันาฯ  ในแต่
ปีงบประมาณ ประกอบดว้ย 
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  (1)  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย 
        เป็นการติดตามและประเมินเก่ียวกบัปัจจยัเขา้ (Input) หรือการใชท้รัพยากรต่างๆ  ท่ีใชใ้น
การดาํเนินโครงการตามแผนวา่เป็นไปตามท่ีไดก้าํหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด 
  (2)  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  
        เป็นการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบติังานตามแผนงาน
หรือโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานตามแนวทางการพฒันาในแต่ละยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทาํงานอยา่งไร 
  (3)  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ 
        เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ท่ีไดจ้ากการดาํเนินโครงการเม่ือเทียบกบั
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ การประเมินผลในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน             
ว่าสามารถดาํเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรมท่ีกาํหนดไวไ้ด้ตามแผนเม่ือเทียบกับเป้าหมายหรือไม่            
ซ่ึงรวมถึงการจดัหาส่ิงของหรือการใหบ้ริการท่ีผลิตโดยหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูลใหก้บั
ประชาชนว่าไดต้ามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนพฒันาหรือไม่ ทั้งน้ีโดยใชเ้ป้าหมายและตวัช้ีวดั (KPI)      
ท่ีได้กาํหนดเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนําไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายใต้
งบประมาณท่ีไดรั้บ 
  (4)  การติดตามและประเมินผลลพัธ์ของการดําเนินโครงการ 
        เป็นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ (Outcome) ของโครงการหรือ เป็นการประเมินผล
ประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการว่าประชาชนในจงัหวดัได�รับประโยชน�จากส่ิงของหรือบริการท่ี
จดัทาํหรือผลิตโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อนัเป็นผลท่ีเกิดจากผลผลิตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สตูลท่ีไดก้าํหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่ 
  ทั้งน้ี เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องโครงการว่าผลการ
ดาํเนินงานไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการและกิจกรรมท่ีระบุไวห้รือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะไดน้าํบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้จากโครงการและกิจกรรม
ดงักล่าว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการต่อไปในอนาคต 
 


	ประกาศ
	สารบัญ
	การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน    11

	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 สภาพทั่วไป(54)
	 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน   ห่างจากกรุงเทพฯ 973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้
	 จังหวัดสตูล  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  จากมหาสมุทรอินเดีย  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  มี  2  ฤดู  ได้แก่
	 ฤดูฝน  ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย  2,386.2  มม.  และฝนตกชุกในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
	 ฤดูร้อนมีเพียง  4  เดือน  เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน 
	 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  2,807.522  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  1,754,701 ไร่  (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล)  มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยแบ่งพื้นที่ป่าของจังหวัดได้ดังนี้
	ตารางที่ 1  รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสตูล
	ตารางที่ 2  แสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า /เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของจังหวัดสตูล
	(   ป่าชายเลน
	 รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
	 ( ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP)  

	จำนวนผู้สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ปี 2548 - 2552

	( มูลค่าการค้าชายแดน
	อำเภอ
	เมืองสตูล
	ละงู
	ควนกาหลง
	ท่าแพ
	ควนโดน
	ทุ่งหว้า
	มะนัง
	รวมทั้งจังหวัด
	( การศึกษา

	( การคมนาคมขนส่ง
	ทางรถยนต์
	ปี
	            ที่มา :    ส่วนปฏิบัติการจังหวัดสตูล 
	รวม



	สำนักปลัด ฯ
	กองช่าง

	ตำแหน่ง
	สำนักปลัด ฯ
	กองกิจการสภา ฯ
	ประเภท
	งบประมาณ
	ประเภท
	งบประมาณ



	บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพ
	บทที่ 4 วิสัยทัศน์
	บทที่ 4.3จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 54 -58
	บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทาง
	บทที่ 6 การติดตามและประเมินผล

