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 6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมแรงร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือ  ฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจในที่ดีสําหรับผู้บริหารในอนาคต 
 7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้
องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 8. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการ
จัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 
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ประวัติความเป็นมา  
 เดิมเมืองสตูล เป็นเพียงต ำบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี ในสมัยรัชกำลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สตูล
ได้ครอบครองดินแดนที่เป็นเกำะในทะเลอันดำมันเกือบทั้งหมดรัชกำลที่  3 จึงโปรดให้เป็นเมืองเมื่อปี 
พ.ศ.2382 โดยให้อยู่ภำยใต้กำรปกครองของเมืองนครศรีธรรมรำช ต่อมำในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้จัดกำรปกครอง 
ใหม่เป็นรูปมณฑลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2440 และให้รวมสตูลเข้ำไว้ในมณฑลไทรบุรี เมื่อไทยต้องยอมเสียดินแดน
แคว้นไทรบุรีให้แก่อังกฤษ ในปี พ.ศ. 2452 ยังเหลือสตูลอยู่เพียงเมืองเดียว จึงต้องไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ต และ
เมื่อเส้นทำงสำยควนเนียง-สตูลไปมำสะดวก ทำงรำชกำรก็โอนสตูลไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมรำชตำมเดิม 
และเมื่อยกเลิกกำรปกครองแบบมณฑล ในปี พ.ศ. 2475 สตูลก็ได้ยกฐำนะเป็นจังหวัดหนึ่งในรำชอำณำจักร
ไทยสืบต่อมำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  
 ตรำประจ ำจังหวัด    :   รูปพระสมุทรเทวำสถิตบนบัลลังก์หินกลำงทะเล  
           เบื้องหลังเป็นพระอำทิตย์อัสดง                                    
           อักษรย่อของจังหวัด  :   สต  
           ดอกไม้ประจ ำจังหวัด :   ดอกกำหลง 
     ต้นไม้ประจ ำจังหวัด   :  หมำกพลูตั๊กแตน  
  ค ำขวัญประจ ำจังหวัดสตูล  “สตูล  สงบ  สะอำด  ธรรมชำติบริสุทธิ์” 
 

สภาพทั่วไป 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้ำนฝั่งทะเลอันดำมัน ห่ำงจำกกรุงเทพฯ 
973  กิโลเมตร  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ อ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง
และอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ ำเภอสะเดำ  จังหวัดสงขลำและรัฐเปอร์ลิส   ประเทศ
มำเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดำมัน  มหำสมุทรอินเดีย 

โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขำบรรทัดและสันกำลำคีรีเป็นเส้นกั้นอำณำเขต  ระหว่ำงจังหวัดสตูล กับ
จังหวัดอ่ืน ๆ   และประเทศมำเลเซีย 

 

ข้อมูลทั่วไป 2.1 

บทที่  2  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขนาดพื้นที่   

 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้ำนฝั่งทะเลอันดำมัน ห่ำงจำกกรุงเทพฯ  
973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 2,807.522 ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ 1,754,701 ไร่  (นับรวมพ้ืนที่ ที ่     
เป็นส่วนของน้ ำทะเล) เป็นล ำดับที่ 63 ของประเทศ และล ำดับที่ 12 ของภำคใต้ รองลงมำ คือ จังหวัดปัตตำนี 
และจังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมำเลเซียตลอดแนวชำยแดนทำงบกยำวประมำณ 56 กิโลเมตร            
ติดฝั่งทะเลอันดำมันมีชำยฝั่งทะเลยำวประมำณ 144.8 กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ทำงทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขำและภูเขำสูง โดยมีเทือกเขำส ำคัญๆ คือ ภูเขำ 
สันกำลำคีรี  พ้ืนที่ค่อยๆ ลำดเอียงลงสู่ทะเลด้ำนตะวันตก และทิศใต้มีที่รำบแคบๆ ขนำนไปกับชำยฝั่งทะเล 
ถัดจำกที่รำบลงไปเป็นป่ำชำยเลนน้ ำเค็มข้ึนถึง มีป่ำแสมหรือป่ำโกงกำงอยู่เป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนั้นจังหวัด
สตูล เป็นจังหวัดที่มีล ำน้ ำสำยสั้นๆ ไหลผ่ำนซึ่งเกิดจำกภูเขำโดยรอบ พ้ืนที่ทำงตอนเหนือ และทิศตะวันออก
ของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขำมำกมำยสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขำนครศรีธรรมรำชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัด
สงขลำ และทิวเขำสันกำลำคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย  นอกจำกนั้นยังมีภูเขำน้อยใหญ่       
อยู่กระจัดกระจำยในตอนล่ำงและชำยฝั่งตะวันตก ภูเขำท่ีส ำคัญได้แก่ เขำจีน เขำบำรัง เขำหัวกำหมิง เขำใหญ่  
เขำทะนำน  เขำควนกำหลง  และเขำโต๊ะพญำวัง 

ลักษณะภูมิอากาศ  

 พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่ำวไทยและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้จำกมหำสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมี
ช่วงฤดูฝนยำวนำน ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนธันวำคม และมีช่วงฤดูร้อนเพียง 4 เดือน เดือนมกรำคม
ถึงเดือนเมษำยน ระหว่ำงปี 2551 – 2555 ปริมำณฝนเฉลี่ย 2,507.7 มม. ตกชุกในเดือน สิงหำคมและ
กันยำยน 
 ส ำหรับ ปี พ.ศ. 2555  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.77 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 24.09 
องศำเซลเซียส อณุหภูมิสูงสุดวัดได้ที่ 35.5 องศำเซลเซียส วันที่ 14 มีนำคม 2555 อุณหภูมิต่ ำสุดวัดได้ที่ 21.8 
องศำเซลเซียส วันที่ 25 มกรำคม 2555 ปริมำณฝนตกมำกที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 125.0 มิลลิเมตร วันที่ 14 
มกรำคม 2555 
 

ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2551 – 25555 
 

ปี พ.ศ. 
ปริมำณน้ ำฝน 

(มม.) 
จ ำนวนวันที่ฝนตก 

ปริมำณฝนที่ตกมำก 
ใน 24 ชม. (มม.) 

วันที่และเดือน 

2551 2,382.2 177 93.5 24 ตุลำคม 
2552 2,584.2 170 115.0 22 สิงหำคม 

2553 2,549.1 205 125.8 31 ตุลำคม  
2554 2,427.5 195 120.0 10 กันยำยน 
2555 2,595.7 195 125.0 14 มกรำคม 

   ที่มำ:สถำนีอุตุนิยมวิทยำสตูล 
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อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2551 – 2555 
 

ป ี สูงสุดเฉลี่ย สูงสุดวัดได้ ต่ ำสุดเฉลี่ย ต่ ำสุดวัดได้ 
2551 32.28 35.7 23.83 20.0 
2552 32.82 36.7 24.00 19.8 
2553 33.32 37.1 24.26 21.8 
2554 32.45 35.7 24.07 19.5 

2555 32.77 35.8 24.09 21.8 

 
ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี ปี 2551 – 2555 

 
 

ปี สูงสุดเฉลี่ยรำยปี 
ควำมชื้น
ต่ ำสุด (%) 

ควำมชื้นต่ ำสุดเดือน 
ลมสูงสุดทิศใน
รอบปี กม/ชม 

เดือน 

2551 79.57 38 กุมภำพันธ์ 270/33 สิงหำคม 
2552 78.82 39 มีนำคม 270/50 สิงหำคม 
2553 79.21 32 กุมภำพันธ์ 270/50 สิงหำคม 
2554 79.52 36 มกรำคม 080/34 ธันวำคม 
2555 79.84 43 มกรำคม 270/59 พฤษภำคม 

   ที่มำ:สถำนีอุตุนิยมวิทยำสตูล 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,807.522 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,754,701 ไร่ (นับรวม
พ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ ำทะเล)  มีสภำพป่ำที่มีควำมหลำกหลำยทั้งป่ำบกและป่ำชำยเลน โดยแบ่งพ้ืนที่ป่ำของ
จังหวัดได้ดังนี้ 

พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล  
   จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่ำไม้  จ ำนวน  1,259.48 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 787,175 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 50.81 ของพ้ืนที่จังหวัด (คิดจำกเนื้อที่จังหวัด 2,478.98 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,549,363 ไร่  
โดยพื้นที่ดังกล่ำวไม่นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ ำทะเล) แบ่งออกเป็น 

 - ป่ำบก  เนื้อที่  จ ำนวน  912.27 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  570,169  ไร่  หรือคิดเป็น
ร้อยละ  36.80  ของพ้ืนที่จังหวัด 

 - ป่ำชำยเลน เนื้อที่  จ ำนวน  347.21 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 217 ,007 ไร่ หรือ    
คิดเป็นร้อยละ  14.01  ของพ้ืนที่จังหวัด 

พื้นที่ป่าไม้จากการสงวนป่า 
 พ้ืนที่ป่ำไม้จำกกำรสงวนป่ำแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่ 

    1. ป่าสงวนแห่งชาติ   
 ป่ำสงวนแห่งชำติในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีจ ำนวน 18  ป่ำ  เนื้อที่ประมำณ 729,974.55 ไร่  

 (รวมพื้นที่ทับซ้อนอุทยำนแห่งชำติ  วนอุทยำน  เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ)  แบ่งออกเป็น   
-  เพ่ือกำรอนุรักษ์  Zone C   เนื้อท่ีประมำณ   370,842  ไร่   
-  เพ่ือเศรษฐกิจ    Zone  E   เนื้อท่ีประมำณ   359,139  ไร่   
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ตารางแสดงรายช่ือป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสตูล 
 

ล าดับ ชื่อป่าสงวนฯ เนื้อที ่(ไร่) 
พื้นที่ส่งมอบ 

ส.ป.ก. 

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

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ราย ไร ่ ราย ไร ่
1. ป่ำควนบ่อน้ ำ 400.00 - - - - - 
2. ป่ำกุปังและป่ำปุโล๊ต 107,025.00 - - - - - 
3. ป่ำเขำค้อม ป่ำเขำแดง

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

4. ป่ำควนกำหลง 11,887.00 2,506.75 130 2,652.00 1 100 
5. ป่ำเขำหมำไม่หยก 13,125.00 - 24 583.00 - - 
6. ป่ำควนโต๊ะอม  

ควนขี้หมำ และ 
ป่ำควนท่ำหิน 

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

7. ป่ำหัวกะหมิง 91,643.00 955.00 337 4,794.00 - - 
8. ป่ำดงเชือกช้ำง 28,625.00 - - - - - 
9. ป่ำควนบำรำยี  

ป่ำควนโรงพัก และ 
ป่ำควนสังหยุด 

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

10. ป่ำพยอมงำม 4,187.50 4,081.25 - - - - 
11. ป่ำตระ ป่ำห้วยหลอด

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

12. ป่ำควนทังและป่ำเขำขำว 23,619.00 1,362.73 440 9,764.50 - - 
13. ป่ำห้วยบ่วง ป่ำเขำแดง

และ ป่ำเขำโต๊ะดู 
1,875.00 - 20 176 - - 

14. ป่ำเลนจังหวัดสตูล  
ตอนที่ 1 

89,281.00 
- 

- - - - 

15. ป่ำเลนจังหวัดสตูล  
ตอนที่ 2 

25,950.00 - - - - - 

16. ป่ำเลนจังหวัดสตูล  
ตอนที่ 3 

30,593.75 - - - - - 

17. ป่ำเลนจังหวัดสตูล 
ตอนที่ 4 

55,687.00 - - - - - 

18. ป่ำเลนจังหวัดสตูล  
ตอนที่ 5 

75,924.80 - - - - - 

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

  จังหวัดสตูลมีอุทยำนแห่งชำติ  จ ำนวน  3  แห่ง  เนื้อท่ีประมำณ  1,241,406.25  ไร่  แบ่งเป็น 

-  พ้ืนที่บก  เนื้อที่ประมำณ  304,693.75  ไร่   

-  พ้ืนที่น้ ำ   เนื้อท่ีประมำณ   936,712.50  ไร่   

อุทยำนแห่งชำติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจ ำนวน 3  แห่ง ได้แก่ 

                  * อุทยำนแห่งชำติทะเลบัน  เนื้อท่ี   196  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  122,500  ไร่   

                  * อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ  เนื้อท่ี   1,490  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  931,250  ไร่   

                  * อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ เนื้อที่ 494.38 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 308,987 ไร่ 

                    (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-สตูล)  ส ำหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมำณ 187,656.25 ไร่ 

3. วนอุทยาน 

  จังหวัดสตูลมีวนอุทยำน จ ำนวน 1 แห่ง  เนื้อที่ 17.72 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 11,077.25  
ไร่  ได้แก่   

  *วนอุทยำนธำรำสวรรค์  อยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอควนกำหลง   

            4.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

   จังหวัดสตูลมีเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  จ ำนวน  2 แห่ง  ได้แก ่

                  * เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด  เนื้อที่ 1,288.00 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 805,000  
ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลำ-สตูล) ส ำหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อท่ีประมำณ88,250.00  ไร่  

     * เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนงำช้ำง  เนื้อท่ี  181.95  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  113,721  
ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดสงขลำ - สตูล)  ส ำหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมำณ  49,243.00  ไร่ 

5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

  จังหวัดสตูลมีเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ  จ ำนวน  1 แห่ง  เนื้อที ่ 20.43  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ   
12,770 ไร่ ได้แก ่ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำหนองปลักพระยำและเขำระยำบังสำ (พ้ืนที่เป็นภูเขำ เนื้อท่ี12,500.00  ไร่    
พ้ืนที่เป็นหนองน้ ำ  เนื้อที่  270.00  ไร่) 
 

ตารางแสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า /เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของจังหวัดสตูล 
 

ล าดับ ชื่อวนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่า เนื้อที่ (ไร่) 

1. วนอุทยำนธำรำสวรรค์   11,077.25 
2. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด 88,250.00 
3. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนงำช้ำง 49,243.00 
4. เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำหนองปลักพระยำและเขำระยำบังสำ 12,770.00 

 ที่มำ: ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 ป่าชายเลน 

 พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล 

        จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนซึ่งสำมำรถพบได้ในเขตอ ำเภอที่ติดชำยฝั่งทะเล ได้แก่ อ ำเภอทุ่งหว้ำ    
อ ำเภอละงู อ ำเภอท่ำแพ และอ ำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมำณ 217,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่จังหวัด  

 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 กุมภำพันธ์  2524 มีกำรก ำหนดป่ำชำยเลนของจังหวัดสตูลออกเป็น 
5 ป่ำ  คือ 

- ป่ำชำยเลน จ.สตูล  ตอนที่ 1  อยู่ในเขตอ ำเภอทุ่งหว้ำ, อ ำเภอละงู 

- ป่ำชำยเลน จ.สตูล  ตอนที่ 2  อยู่ในเขตอ ำเภอละงู, อ ำเภอเมือง 

- ป่ำชำยเลน จ.สตูล  ตอนที่ 3  (ป่ำปำเต๊ะ-ป่ำกลัดจูด) อยู่ในเขตอ ำเภอเมือง 

- ป่ำชำยเลน จ.สตูล  ตอนที่ 4  (ป่ำเจ๊ะบิลัง-ป่ำตันหยงโป-ป่ำต ำมะลัง) อยู่ในเขตอ ำเภอเมือง 

 ทรัพยากรน้ า 

 1. ล ำน้ ำตำมธรรมชำติที่ส ำคัญ  ได้แก่ 

   - คลองละงู  ควำมยำวประมำณ 73.44 กิโลเมตร ต้นน้ ำอยู่บริเวณเทือกเขำด้ำนใต้ของ 
จังหวัดตรังและสงขลำ ไหลมำทำงด้ำนเหนือของจังหวัดตำมแนวเส้นแบ่งเขตอ ำเภอละงู และอ ำเภอ          
ควนกำหลง ควำมยำวประมำณ 47 กิโลเมตร ไหลมำบรรจบกับคลองปำกบำรำ   

    - คลองม ำบัง  ต้นน้ ำมีอยู่บริเวณเทือกเขำระหว่ำงอ ำเภอควนกำหลงและอ ำเภอควนโดน   

    - คลองบำรำเกต ควำมยำวประมำณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน้ ำอยู่บริเวณเขำสำมยอด              
ดอนสีเดน ไหลผ่ำนอ ำเภอควนกำหลงเข้ำสู่อ ำเภอท่ำแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปำกอ่ำวเกำะแดง 

   - คลองล ำโลนน้อย ควำมยำวประมำณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นน้ ำอยู่บริเวณเขำเขียว เขำไคร
เขำโต๊ะ ไหลผ่ำนเขตอ ำเภอควนกำหลง มำบรรจบกับคลองละงูที่บ้ำนตำแหลม เป็นคลองที่มีสำยน้ ำไหลตลอด
ทั้งป ี

   - คลองท่ำจีน ควำมยำวประมำณ 33.96 กิโลเมตร  ต้นน้ ำเกิดบริเวณเทือกเขำติดกับ
ประเทศมำเลเซีย เขตอ ำเภอเมืองสตูล คลองสำยนี้อยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล 
บริเวณอ่ำว ท่ำจีน 

 2. แหล่งน้ ำ จ ำนวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 199 แห่ง แหล่งน้ ำเอกชน 
จ ำนวน 776 แห่ง และแหล่งน้ ำอ่ืนๆ จ ำนวน 71 แห่ง 

 3. ฝำย จ ำนวน 28 แห่ง 
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การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน 
การแบ่งเขตการปกครอง 

  จังหวัดสตูล  แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  7 อ ำเภอ   36 ต ำบล  279 หมู่บ้ำน 7 เทศบำล     
( เทศบำลเมือง  1  แห่ง  เทศบำลต ำบล  6  แห่ง )   และ  34   อบต. ดังนี้ 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 
 

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

2. อ ำเภอควนโดน 4 31 - 1 4 

3. อ ำเภอควนกำหลง 3 32 - - 3 

4. อ ำเภอทุ่งหว้ำ 5 35 - 1 5 

5. อ ำเภอละงู 6 61 - 1 6 

6. อ ำเภอท่ำแพ 4 31 - - 4 

7. อ ำเภอมะนัง 2 19 - - 2 

รวม 36 279 1 6 34 

                ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดสตูล 

 การบริหารราชการ 

   จังหวัดสตูล มีรูปแบบกำรปกครองและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  3  รูปแบบ  คือ 

1)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนรำชกำรสังกัดส่วนกลำง  ซึ่งตั้งหน่วยงำน    
ในพ้ืนที่จังหวัด จ ำนวน  50  หน่วยงำน  

2)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบกำรปกครองและกำรกำรบริหำรรำชกำร 

ออกเป็น    2   ระดับ   คือ 
   ระดับจังหวัดประกอบด้วย ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด จ ำนวน  32  หน่วยงำน  

  ระดับอ ำเภอประกอบด้วย 7 อ ำเภอ 36 ต ำบล  279 หมู่บ้ำน 

          3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 เทศบำล
เมือง 6 เทศบำลต ำบล และ 34 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  การเลือกตั้ง   

1.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดสตูลมีสมำชิกวุฒิสภำได้ 1 คน เลือกตั้งเมื่อวันที่  
2  มีนำคม  2551 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  192,606 คน  มำใช้สิทธิจ ำนวน  127,724 คน คิดเป็นร้อยละ 66.31  
บัตรดีจ ำนวน 116,403 ใบ คิดเป็นร้อยละ 91.14 บัตรเสียจ ำนวน  3,991 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.12 และบัตร  
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ไม่ประสงค์ลงคะแนน จ ำนวน 7,330 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.74 และผู้ได้รับกำรเลือกตั้งให้เป็นสมำชิกวุฒิสภำ  
คือ นำยสุริยำ  ปันจอร์ 

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสตูลมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ 2 
คน  ผลกำรเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2554 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  98,822 คน มำใช้
สิทธิจ ำนวน 78,347 คน คิดเป็นร้อยละ 79.28 บัตรดีจ ำนวน  69,365 ใบ คิดเป็นร้อยละ 88.54 บัตรเสีย
จ ำนวน 4,860ใบ  คิดเป็นร้อยละ 6.2 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจ ำนวน 4,122 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.26 
โดยผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสตูล ได้แก่ นำยธำนินทร์ ใจสมุทร จำกสังกัด
พรรคชำติไทยพัฒนำ เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 105,819 คน มำใช้สิทธิ์จ ำนวน 86,918 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.14 บัตรดีจ ำนวน 74,020 ใบ คิดเป็นร้อยละ 85.11 บัตรเสียจ ำนวน 8,351 ใบ คิดเป็นร้อยละ  
9.61 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจ ำนวน 4,547 ใบคิดเป็นร้อยละ 5.23 โดยผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสตูล ได้แก่ นำยฮอซำลี  ม่ำเหร็ม  สังกัดพรรคประชำธิปัตย์ 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย  

 จังหวัดสตูล  ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  และสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชน  ตลอดทั้งได้รณรงค์ในกำรป้องกันบรรเทำและปรำบปรำมยำเสพติดและแหล่ง
อบำยมุขต่ำงๆ  โดยกำรร่วมมือของฝ่ำยต ำรวจ  ทหำร ฝ่ำยปกครองและชุมชน  รำยละเอียดของกลุ่มควำมผิด
และสัดส่วนกำรเกิดสถิติต่ำงๆ  ดังนี้ 
 

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของ ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล 

ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับ มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

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

+เพิ่ม –ลด 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
(รวม) 

48 24 41 30 -7 

    1.1 ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ 36 17 34 23 -2 
    1.2 ปล้นทรัพย ์ 6 3 2 2 -4 
    1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 4 3 5 5 1 
    1.4 ลักพำเรียกค่ำไถ ่ 0 0 0 0 0 
    1.5 วำงเพลิง 2 1 0 0 -2 
2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม) 173 118 146 92 -27 
    2.1 ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ 36 17 34 23 -2 
    2.2 ฆ่ำผู้อ่ืนโดยไม่เจตนำ 2 1 4 3 2 
    2.3 ท ำให้ตำยโดยประมำท 1 1 3 2 2 
    2.4 พยำยำมฆ่ำ 66 43 46 23 -20 
    2.5 ท ำร้ำยร่ำงกำย 51 42 45 32 -6 
    2.6 ข่มขืนกระท ำช ำเรำ 17 14 14 9 -3 
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ประเภทความผิด 
ม.ค. – ธ.ค. 2554 ม.ค. – ธ.ค. 2555 

+เพิ่ม –ลด 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม) 234 143 210 104 -24 
    3.1 ลักทรัพย์ 205 120 184 87 -21 
    3.2 วิ่งรำวทรัพย์ 8 7 4 4 -4 
    3.3 รีดเอำทรัพย ์ 0 0 0 0 0 
    3.4 กรรโชกทรัพย์ 0 0 0 0 0 
    3.5 ชิงทรัพย์ (รวม)      
          - บำดเจ็บ 1 1 1 1 0 
          - ไม่บำดเจ็บ 3 2 4 4 1 
    3.6 ปล้นทรัพย์ 6 3 2 2 -4 
    3.7 รับของโจร 0 0 0 0 0 
    3.8 ท ำให้เสียทรัพย์ 11 10 15 6 4 
4. คดีที่น่าสนใจ (รวม) 74 32 86 28 12 
    4.1 โจรกรรมจักรยำนยนต์ 41 16 53 11 12 
    4.2 โจรกรรมรถยนต์ 1 0 3 2 2 
    4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 3 2 0 0 -3 
    4.4 โจรกรรมเครื่องมือกำรเกษตร 1 1 1 1 0 
    4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสำร 0 0 0 0 0 
    4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 0 0 
    4.7 ข่มขืนและฆ่ำ 0 0 0 0 0 
    4.8 ลักพำเรียกค่ำไถ ่ 0 0 0 0 0 
    4.9 ฉ้อโกง 10 3 11 6 1 
    4.10 ยักยอก 18 10 18 8 0 
5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 1,839 2401 2,122 2,641 283 
    5.1 อำวุธปืน      
       - อำวุธปืนธรรมดำ 301 345 303 345 2 
       - อำวุธปืนสงครำม 0 0 2 4 2 
    5.2 กำรพนัน      
       - กำรพนันทั่วไป 134 413 106 364 -28 
       - กำรพนันสลำกกินรวบ 28 28 20 20 -8 
    5.3 ยำเสพติด  1,235 1,474 1,648 1,865 413 
    5.4 ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี 141 141 42 42 -99 
    5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลำมก 0 0 1 1 1 
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สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของต ารวจภูธรจังหวัดสตูล  
ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2556 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า 
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (รวม) 51 38 18 
    1.1 ฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 41 29 14 
    1.2 ปล้นทรัพย์ 2 2 4 
    1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 7 7 0 
    1.4 ลักพำเรียกค่ำไถ่ 0 0 0 
    1.5 วำงเพลิง 1 0 0 
2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม) 169 109 37 
    2.1 ฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 41 29 14 
    2.2 ฆ่ำผู้อื่นโดยไม่เจตนำ 4 3 0 
    2.3 ท ำให้ตำยโดยประมำท 3 2 0 
    2.4 พยำยำมฆ่ำ 51 28 15 
    2.5 ท ำร้ำยร่ำงกำย 54 37 5 
    2.6 ข่มขืนกระท ำช ำเรำ 16 10 3 
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์(รวม) 256 134 21 
    3.1 ลักทรัพย์ 226 114 17 
    3.2 วิ่งรำวทรัพย์ 6 5 0 
    3.3 รีดเอำทรัพย ์ 0 0 0 
    3.4 กรรโชกทรัพย์ 0 0 0 
    3.5 ชิงทรัพย์ (รวม)    
          - บำดเจ็บ 1 1 0 
          - ไม่บำดเจ็บ 6 6 0 
    3.6 ปล้นทรัพย์ 2 2 4 
    3.7 รับของโจร 0 0 0 
    3.8 ท ำให้เสียทรัพย์ 15 6 0 
4. คดีที่น่าสนใจ (รวม) 105 35 11 
    4.1 โจรกรรมจักรยำนยนต์ 65 17 3 
    4.2 โจรกรรมรถยนต์ 3 2 0 
    4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 0 0 0 
    4.4 โจรกรรมเครื่องมือกำรเกษตร 1 1 0 
    4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสำร 0 0 0 
    4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 
    4.7 ข่มขืนและฆ่ำ 0 0 0 
    4.8 ลักพำเรียกค่ำไถ่ 0 0 0 
    4.9 ฉ้อโกง 14 7 2 
    4.10 ยักยอก 22 8 6 
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สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของต ารวจภูธรจังหวัดสตูล (ต่อ) 
 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า 
    4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสำร 0 0 0 
    4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 0 0 0 
   4.7 ข่มขืนและฆ่ำ 0 0 0 
   4.8 ลักพำเรียกค่ำไถ ่ 0 0 0 
   4.9 ฉ้อโกง 14 7 2 
   4.10 ยักยอก 22 8 6 

ประเภทความผิด จ านวนคดีที่เกิด ผู้ต้องหา (คน)  
5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 2,708 3,298  
    5.1 อำวุธปืน    
       - อำวุธปืนธรรมดำ 363 414  
       - อำวุธปืนสงครำม 2 4  
    5.2 กำรพนัน    
       - กำรพนันทั่วไป 131 404  
       - กำรพนันสลำกกินรวบ 27 27  
    5.3 ยำเสพติด 2,142 2,406  
    5.4 ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี 42 42  
    5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลำมก 1 1  
 

  ศูนย์ด ารงธรรม  
สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ “ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสตูล” 

 กำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในปีงบประมำณ 2555 จังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์  และได้ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร/แก้ไขปัญหำ รวมจ ำนวน 120 เรื่อง จ ำแนกเป็น
ประเภทเรื่องร้องเรียน 7  ประเภท  ดังนี้ 
  1.  ขอควำมช่วยเหลือ 
  2.  ขอควำมเป็นธรรม 
  3.  พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  4.  แจ้งเบำะแส 
  5.  ขอควำมอนุเครำะห์ 
  6. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  7. อ่ืนๆ 

สรุปเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ.  2555  ดังนี้ 
1.  เรื่องร้องเรียนทั้งหมด   จ ำนวน    74  เรื่อง   
1.  เรื่องท่ีแล้วเสร็จ (ยุติเรื่อง)  จ ำนวน    47  เรื่อง 
1.  เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  จ ำนวน    27  เรื่อง 
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ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2553 – 2554 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2554 

จ านวน
เรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุติเรื่อง 
จ านวน
เรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุติเรื่อง 

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

รวม 121 37 84 74 27 47 

 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ  2554 

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

ทั้งหมด อยู่ระหว่างด าเนินการ ยุติเรื่อง 
1. ขอควำมช่วยเหลือ 11 3 8 
2. ขอควำมเป็นธรรม 16 6 10 
3. พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่รัฐ 1 1 - 
4. แจ้งเบำะแส 1 - 1 
5. ขอควำมอนุเครำะห์ 10 5 5 
6. ตรวจสอบควำมเป็นจริง 35 12 23 
7. เรื่องอ่ืน ๆ  - - - 

รวม 74 27 47 
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เศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

 รายได้ประชากร ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรค้ำ อำชีพหลัก
คือ กำรท ำสวนยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน กำรท ำนำ และกำรท ำสวนไม้ผล ฯลฯ จำกตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของงส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในปี 2554  ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยต่อ
คน/ปี เท่ำกับ 114,657 บำท เป็นล าดับที่ 9 ของภาคใต้ และล าดับที่ 27 ของประเทศ โดยมีมูลค่ำสูงกว่ำปีที่
ผ่ำนมำประมำณ 12,295 บำท  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล (GPP) ในปี 2554 มีมูลค่ำเท่ำกับ 33,951 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี
ที่ผ่ำนมำประมำณ 4,014 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.4  โดยมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดของภำค
เกษตร สูงกว่ำนอกภำคเกษตรเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.7 และ 49.7 ตำมล ำดับ  ซึ่งเมื่อพิจำรณำมูลค่ำตำม
รำยสำขำกำรผลิตที่ส ำคัญของจังหวัด พบว่ำในสำขำกำรเกษตร กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ มีสัดส่วนสูงที่สุด  
รองลงมำคือสำขำกำรประมง คิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 14.6 ตำมล ำดับ ซึ่งทั้งสองสำขำกำรผลิตนี้อยู่ในภำค
เกษตร ส ำหรับภำคนอกเกษตร สำขำกำรผลิตอุตสำหกรรม และสำขำกำรขำยส่ง ขำยปลีกฯ มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดสูงที่สุดใกล้เคียงกัน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.3 และ 12.0 ตำมล ำดับ    
 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2552 - 2554 
หน่วย: ล้านบาท 

สาขาการผลิต 
ณ ราคาประจ าปี โครงสร้าง 

2552  
(%) 

ณ ราคาคงท่ี อัตราเพิ่ม 
2552 
(%) 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  ภาคเกษตร 12,949 12,808 14,581 50.0 5,875 6,014 5,890 -2.1 
เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์  
และกำรปำ่ไม ้

8,459 7,820 9,385 32.2 2,802 2,798 2,634 -5.9 

กำรประมง 4,490 4,987 5,196 17.8 3,073 3,216 3,257 1.3 
  ภาคนอกเกษตร 13,235 13,176 14,555 50.0 5,907 6,001 6,359 6.0 
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 162 166 165 0.6 61 63 61 -4.4 
กำรผลิตอุตสำหกรรม 3,610 3,104 3,618 12.4 1,577 1,512 1,603 6.0 
กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ และกำรประปำ 341 419 458 1.6 288 310 343 10.8 
กำรก่อสร้ำง 624 736 858 2.9 228 283 319 12.8 
กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำร
ซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน 

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

โรงแรมและภัตตำคำร 127 131 142 0.5 63 71 77 8.4 
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มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2552 – 2554 (ต่อ) 

สาขาการผลิต 
ณ ราคาประจ าปี โครงสร้าง 

2554 
(%) 

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

กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสนิค้ำ และ
กำรคมนำคม 

710 742 757 2.6 615 622 584 -6.1 

ตัวกลำงทำงกำรเงิน 457 454 500 1.7 208 206 220 6.8 
กำรให้เช่ำ และบริกำรทำงธุรกิจ 
บริกำรด้ำนอสงัหำริมทรัพย ์

620 641 623 2.1 436 455 451 -0.9 

กำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินและ 
กำรป้องกันประเทศ รวมทั้งกำร
ประกันสังคมภำคบังคบั 

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

กำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินและ 
กำรป้องกันประเทศ รวมทั้งกำร
ประกันสังคมภำคบังคบั 

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

กำรศึกษำ 1,689  1,760  1,787  5.3 1,148  1,180  1,150  -2.6 
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและงำน
ด้ำนสงัคมสงเครำะห ์

391  357  379  1.1 279  251  265  5.8 

กำรให้บริกำรชุมชน สงัคม และ
กำรบริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ 

172  163  180  0.5 139  128  135  6.0 

ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล 12  18  12  0.0 9  15  9  -38.9 

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

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

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

ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ณ เมษำยน 2556 

หมายเหตุ :   1.  0.0 หมำยถึง มีสัดส่วนน้อยมำก      
                2.  โครงสร้ำง 2554 (%) และอัตรำเพิ่ม 2554 (%) ค ำนวณมำจำกตัวเลขท่ีมีจุดทศนิยมของส ำนักงำน 
                    คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ต้นฉบับ) 
 
การเกษตรกรรม 

 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือกำรเกษตร 602,780.25 ไร่ คิดเป็น   
ร้อยละ 34.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ได้แก่ 
 1. ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำรวม 422,285.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.06 ของพ้ืนที่
ท ำกำรเกษตรทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ปลูกกระจำยอยู่ทุกอ ำเภอ ให้ผลผลิตรวม 73,560.16 ตัน และสำมำรถ            
ท ำรำยได้ให้แก่จังหวัด มีมูลค่ำรวม 6,474.975 ล้ำนบำท 
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2. ปาล์มน้ ามัน  มีพ้ืนที่ปลูก 80,072.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด 
พ้ืนที่ให้ผล 60,933.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 146,743.91 ตัน สำมำรถท ำรำยได้ให้แก่จังหวัดมูลค่ำรวม 649.027 
ล้ำนบำท 
 3. ข้าวนาปี  พ้ืนที่ปลูก 32,624.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด ผลผลิต
ข้ำวเปลือกรวม  12,933.09 ตัน สำมำรถท ำรำยได้ให้กับจังหวัดมีมูลค่ำ 128.037 ล้ำนบำท 
 4. ไม้ผล  กำรท ำสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรำยย่อยที่มีพ้ืนที่สวนขนำดเล็ก 1- 5 ไร่ มีพ้ืนที่
ปลูกรวม 15,666.25 ไร่ พ้ืนที่ปลูกมีอยู่ทั่วไปทุกอ ำเภอ ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูกได้แก่ เงำะ ลองกอง มังคุด 
ทุเรียน และส้มโอ เป็นต้น ให้ผลผลิตรวม 10,839.85 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 222.174 ล้ำนบำท 
  เงำะโรงเรียน พ้ืนที่ปลูกรวม 3,109.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 2,263.02 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 
35.371 ล้ำนบำท 
  ลองกอง พ้ืนที่ปลูกรวม 5,325.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 3,507.76 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 
89.863 ล้ำนบำท 
  มังคุด พ้ืนที่ปลูกรวม 1,872.75 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,079.56 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 20.514 
ล้ำนบำท 
  ส้มโอ พ้ืนที่ปลูกรวม 115.00 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 87.08 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 1.638   ล้ ำน
บำท 
  ทุเรียน พ้ืนที่ปลูกรวม 2,752.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,577.21 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 43.582 
ล้ำนบำท 
  จ ำปำดะ พ้ืนที่ปลูกรวม 1,260.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 773.85 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 16.250 
ล้ำนบำท 
  ไม้ผลอ่ืนๆ  พ้ืนที่ปลูกรวม 1,231.50 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,551.37 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวม 
14.96 ล้ำนบำท 

5. ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้ำว พ้ืนที่ปลูกรวม 3,885.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 4,330.73 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ
รวม 163.628 ล้ำนบำท 
 6. พืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อยคั้นน้ ำ และมันเทศ เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 419.50 ไร่ ผลผลิตรวม 
785.50 ตัน มูลค่ำรวม 8.290 ล้ำนบำท 
 7. พืชผัก เช่น แตงโม พริกขี้หนู แตงกวำ ฟักทอง ฟักเขียว ตะไคร้ มะเขือยำว ถั่วฝักยำว ข้ำวโพด
หวำน ผักกวำงตุ้ง ผักคะน้ำ และผักบุ้ง เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 5,178.75 ไร่ ผลผลิตรวม 7,206.13 ตัน มูลค่ำ
รวม 196.291 ล้ำนบำท 
 8. พืชอ่ืนๆ เช่น สะตอ ไผ่ และป่ำชุมชน เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 42,648.75 ไร่ 
 
 การอุตสาหกรรม  

 จังหวัดสตูล มีโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำพวกที่ 1 จ ำพวกที่ 2 และจ ำพวกที่ 3 ที่มำจดทะเบียนกับ
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสตูล ยอดรวมสะสม ถึงวันที่ 11 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2556 จ ำนวนทั้งสิ้น 301 
โรงงำน เงินลงทุน 2,365.49 ล้ำนบำท แรงงำน 4,385 คน โดยจ ำแนกเป็นพวกโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
 
 



20 
 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน (โรงงาน) จ านวนเงินทุน (ล้านบาท) จ านวนคนงาน (คน) 

1 93 15.26 120 

2 18 33.70 81 

3 190 2,316.53 4,184 

รวม 301 2,365.49 4,385 
 

จ าแนกตามเงินลงทุน ดังนี้ 
1. โรงงำนขนำดเล็กที่มีเงินทุนไม่เกิน 10 ล้ำนบำท (ไม่นับโรงงำนสีข้ำว) จ ำนวน 168 โรง ได้แก่ 

โรงงำนซ่อมรถโรงงำนขุดตักดิน, โรงงำนดูดทรำย เป็นต้น 
2. โรงงำนขนำดกลำงที่มีเงินทุน 10 ล้ำนบำท ถึง 100 ล้ำนบำทจ ำนวน 39 โรง ได้แก่ โรงงำนแปรรูป

ไม้ยำงพำรำ และโรงงำนผลิตยำงรมควัน เป็นต้น 
3. โรงงำนขนำดใหญ่ที่มีเงินตั้งแต่ 100 ล้ำนบำทข้ึนไปจ ำนวน 3 โรง ประกอบด้วย 

  3.1 บริษัท กว๋ำงเขิ่นรับเบอร์(สตูล)จ ำกัด ประกอบกิจกำรผลิตยำงแท่งมำตรฐำน STR-5L, 
20L จ ำนวนคนงำน 148 คน เงินลงทุน 276.25 ล้ำนบำท  

3.2 บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลำกระป๋องสยำม จ ำกัด ประกอบกิจกำร ผลิตอำหำรทะเลบรรจุ
กระป๋อง จ ำนวนคนงำน 1,289 คน เงินทุน 195.00 ล้ำนบำท 
  3.3 บริษัทปำล์มไทยพัฒนำ จ ำกัด ประกอบกิจกำร สกัดน้ ำมันปำล์มดิบ จ ำนวนคนงำน 40 
คน เงินลงทุน 188.98 ล้ำนบำท 

สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ดังนี้ 
1. อุตสำหกรรมอำหำร ประกอบด้วย กำรสกัดน้ ำมันปำล์มดิบ กำรผลิตอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง

และท ำน้ ำแข็ง ตำมล ำดับ ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 27 โรงงำน เงินลงทุน 781.96 ล้ ำนบำท คนงำน 
1,755 คน 
 2. อุตสำหกรรมยำง ประกอบด้วย กำรผลิตยำงแท่งมำตรฐำน STR-5L,20L ท ำยำงแผ่นผึ่งแห้ง/
รมควัน ตำมล ำดับ ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 21 โรงงำน เงินลงทุน 248.84 ล้ำนบำท คนงำน 296 คน 
 3. อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ประกอบด้วย กำรแปรรูปไม้ยำงพำรำและไม้ที่ปลูกขึ้น
โดยเฉพำะ 13 ชนิด กำรท ำวงกบประตูหน้ำต่ำงจำกไม้แปรรูป และถนอมเนื้อไม้และอบไม้ ตำมล ำดับ ปัจจุบัน
มีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 34 โรงงำน เงินลงทุน 261.58 ล้ำนบำท คนงำน 1,077 คน  
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โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล สาขาต่างๆ 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล จัดหมวดหมู่ตามสาขาอุตสาหกรรม ปี 2556 

สาขาอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน(โรง) 

อุตสำหกรรมกำรเกษตร (โรงสีข้ำว)  91 

อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้(แปรรูปไม้ยำงพำรำ วงกบ ประตู หน้ำต่ำง)  34 

อุตสำหกรรมอำหำร (สกัดน้ ำมันปำล์มดิบ อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง น้ ำแข็ง)  27 

อุตสำหกรรมยำง (ยำงแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ยำงแผ่นแท่งมำตรฐำนSTR-5L 20L)  21 

อุตสำหกรรมขนส่ง (ต่อและซ่อมเรือ ซ่อมรถยนต์/จักยำนยนต์)  19 

อุตสำหกรรมผลิตอโลหะ (อิฐก่อสร้ำง ผลิตซีเมนต์)  13 

อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมโลหะ (โรงกลึง เหล็กดัด) 9 

อุตสำหกรรม ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์(ผลิตแอสฟัลติคคอนกรีต) 3 

อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล (ซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องยนต์)  2 

อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 2 

อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 

อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม 1 

อุตสำหกรรมประเภทอ่ืนๆ (โรงโม่หิน ขุดตักดิน ดูดทรำย ห้องเย็น) 78 

รวม 301 

 
การกระจายตัวของโรงงานในอ าเภอต่างๆ 

หำกพิจำรณำเป็นรำยอ ำเภอแล้ว อ ำเภอเมืองสตูล มีโรงงำนตั้งอยู่มำกที่สุดจ ำนวน 109 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมำคืออ ำเภอละงู จ ำนวน 70 โรง คิกเป็นร้อยละ 24 และอ ำเภอควนกำหลง จ ำนวน 39 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 13 ตำมล ำดับ 

จ านวนโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจ านวน 7 โรงคือ 
1. บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดเทค จ ำกัด   แปรรูปไม้ยำง 
2. บริษัท กว๋ำงเขิ่นรับเบอร์(สตูล) จ ำกัด  ผลิตยำงแท่งมำตรฐำน STR-5L, 20L 
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3. บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จ ำกัด            ท ำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ ำ 
4. บริษัท ลำภทวีอินดัสตรี้ส์ จ ำกัด            สกัดน้ ำมันปำล์มดิบ 
5. บริษัท สหรุ่งทรัพย์น้ ำมันปำล์ม จ ำกัด  สกัดน้ ำมันปำล์มดิบ 
6. บริษัท ปำล์มไทยพัฒนำ จ ำกัด            สกัดน้ ำมันปำล์มดิบ 
7. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลำกระป๋องสยำม จ ำกัด ผลิตอำหำรทะเลกระป๋อง 

ข้อมุลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล 

ปี 2555 (ระหว่ำงเดือน มกรำคม–ธันวำคม 2555) มีกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรม จ ำนวน 4 โรงงำน 
ได้แก่ ก๊ำซชีวภำพ ฆ่ำช ำแหละสุกร ซ่อมรถยนต์ และขุดดิน และมีโรงงำนที่แจ้งเลิกกิจกำรจ ำนวน 9 โรงงำน 
ได้แก่ กำรซ่อมรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ต่ำงๆ ท ำยำงแผ่น โรงกลึง และขุดตักดิน 

 ปี 2556 (ระหว่ำงเดือนมกรำคม – มีนำคม 2556) มีผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำนวน 2 
โรงงำน เงินลงทุนรวม 28.23 ล้ำนบำท แรงงำนรวม 14 คน ดังนี้ 
 1. ขุดตักดิน (นำยเชำวฤทธิ์ มำลินี) เงินลงทุน 28 ล้ำนบำท แรงงำน 4 คน 

 2. ผลิตขนมปัง เบเกอร์รี่ (นำงวนิดำ อุจิ) เงินลงทุน 0.23 ล้ำนบำท แรงงำน 10 คน และไม่มีโรงงำน
แจ้งเลิกกิจกำร  

แร่ธาตุ 
 สภำพทำงธรณีวิทยำของจังหวัดสตูล มีชั้นหินที่อำยุแตกต่ำงกันหลำยยุค มีกำรพบแหล่งแร่ที่ส ำคัญ
หลำยชนิด ได้แก่ 
 - แหล่งแร่แบไรต์ที่อ ำเภอทุ่งหว้ำ  
 - แหล่งแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินทรำยแป้งอุตสำหกรรมก่อสร้ำงที่อ ำเภอทุ่งหว้ำ 
 - แหล่งแร่พลวงที่อ ำเภอละงู 
 - แหล่งแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสำหกรรมซีเมนต์มี่อ ำเภอละงู 
 - แหล่งแร่ทองค ำท่ีอ ำเภอละงู 
 - แหล่งแร่อุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำงที่อ ำเภอควนกำหลง 

  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

 การท าเหมืองแร่ 

  ในปี 2556 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่ได้สัมปทำน (ประทำนบัตร) จ ำนวน 3 แปลง และได้รับ
อนุญำตให้เปิดท ำกำรเหมือง จ ำนวน 3 แปลง 
  1. เหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง) จ ำนวน 2 แปลง ตั้งอยู่
ที่ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล ของนำยล ำพูน กองสำสนะ และของนำยชยุตพงศ์ เรืองกูล 
(หจก. เรืองกูลศิลำทองรับช่วงฯ )  

2. เหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดทรำยแป้ง (เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง) จ ำนวน 1 แปลง
ตั้งอยู่ที่ต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล ของบริษัท พุธผำศิลำละงู จ ำกัด  
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การส ารวจแร่ 

        เคยมีกำรส ำรวจแร่ทองค ำจ ำนวน 2 แปลง โดยบริษัท อมันตำ จ ำกัด ประกอบด้วย 
1. อำชญำบัตรพิเศษเลขที่ 68/2549 สิ้นอำยุวันที่ 28 กันยำยน 2556 ส ำรวจในพื้นที่ต ำบล  

น้ ำผุด อ ำเภอละงู และพ้ืนที่ต ำบลทุ่งหว้ำ อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล เนื้อที่รวม 9,812 ไร่ 
2. อำชญำบัตรพิเศษเลขที่ 69/2549 สิ้นอำยุวันที่ 28 กันยำยน 2554 ส ำรวจในพื้นที่ต ำบล 

น้ ำผุด อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล 

 ผลการส ารวจแร่ 

 พบแร่ทองค ำ มีควำมสมบูรณ์เฉลี่ยน้อยมำก ประมำน 1-2 กรัมต่อตัน แต่ปริมำนของสินแร่ปัจจุบัน            
มีค ำขอส ำรวจอำชญำบัตรแร่ทองค ำที่อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล จ ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ,315 ไร้ โดย บริษัท 
อมันตำ จ ำกัด  
 
 การเงินการคลัง 

1)  การเงิน  
จังหวัดสตูลมีสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ  ซึ่งเป็นธนำคำรพำณิชย์  จ ำนวน  12  ธนำคำร  ได้แก่  ธนำคำร

เพ่ือกำรเกษตรฯ  ธนำคำรกรุงเทพ  จ ำกัด  (มหำชน)  ธนำคำรไทยพำณิชย์  จ ำกัด  (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย  
จ ำกัด  (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด  (มหำชน)  ธนำคำรออมสิน ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ธนำคำรทหำรไทย  จ ำกัด  (มหำชน)  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจฯ  ธนำคำรนครหลวงไทย  จ ำกัด  (มหำชน)  
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 

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

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

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

ปริมาณสินเชื่อ ล้ำนบำท  
3,609 

 
3,699 

 
3,814 

 
3,818 

 
4,050 

 
4,095 

 
4,095 

 
4,217 

 
4,365 

 
4,502 

 
4,588 

 
4,638 

สัดส่วน 

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

ที่มำ  :  ธนำคำรแห่งประเทศไทย  ส ำนักงำนภำคใต้ 
 

 2)  การคลัง   
         กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดสตูล  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2555  ภำพรวมเบิกจ่ำย           
3,648.96  ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ  88.74  ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 4,111.94  ล้ำนบำท และ         
งบลงทุนได้รับกำรจัดสรร  1,248.32  ล้ำนบำท  เบิกจ่ำย  876.90  ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 84.67 
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 การประมง     

 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ที่มีกิจกรรมด้ำนกำรเพำะเลี้ยงและกำรท ำกำรประมง 
สำมำรถสร้ำงรำยได้รวมทั้งหมด ปีกำรผลิต 2544 มูลค่ำ 7,946.74 ล้ำนบำท แยกเป็นรำยละเอียดดังนี้ 

1. กำรท ำกำรประมง  มีมูลค่ำผลผลิตทั้งหมด 2,796.74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของรำยได้
ภำคกำรประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 ประมงทะเล 
       - กำรท ำกำรประมงพำณิชย์ เรือประมงจ ำนวน 369 ล ำ ปี 2554 มีผลผลิตทั้งหมด 
83,394.05 ตัน มูลค่ำ 1,957.19 ล้ำนบำท 
       - กำรท ำกำรประมงพ้ืนบ้ำน มีชุมชนชำวประมง 75 ชุมชน ในพื้นที่ 4 อ ำเภอ ชำวประมง 
3,653 รำยมีผลผลิตทั้งหมด 9,133.65 ตัน มูลค่ำ 1,957.15 

1.2 กำรจับสัตว์น้ ำจืด ท ำกำรประมงทุกอ ำเภอ มีผลิต 1,110 ตัน มูลค่ำ 53.36 ล้ำนบำท  

2. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ สร้ำงรำยได้เข้ำจังหวัด รวมทั้งหมด 5,149.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
64.81 ของรำยได้จำกภำคกำรประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 
  2.1 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด มีเกษตรกร 2,362 รำย ผลผลิต 1,338.22 ตัน มูลค่ำ 59.05 
ล้ำนบำท โดยอ ำเภอเมืองมีเกษตรกรมำกท่ีสุด 427 รำย คิดเป็นร้อยละ 18.07 

2.2 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง 
       - กำรเพำะเลี้ยงปลำน้ ำกร่อย ประกอบด้วยกำรเลี้ยงและอนุบำลปลำน้ ำกร่อยมีเกษตรกร
จ ำนวน 1,823 รำย ผลผลิต 957.066 ตัน มูลค่ำ 191.43 ล้ำนบำท โดยอ ำเภอที่มีเกษตรกรมำกที่สุดคืออ ำเภอ
ละงู 718 รำย คิดเป็นร้อยละ 39.38 
       - กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยกำรเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นกุ้งขำวแวนนำไมมี
เกษตรกร 445 รำย ผลผลิต 35,472.32 ตัน มูลค่ำ 4,682.35 ล้ำนบำท และมีกำรเพำะอนุบำลกุ้งทะเล            
มีผลผลิต 2,073 ล้ำนตัว มูลค่ำ 217.07 ล้ำนบำท  
 

 การพาณิชย์และการบริการ 

 1.  จังหวัดสตูล ประกอบด้วยด่านศุลกากร 2 ด่าน 

     1.1  ด่ำนศุลกำกรสตูล     (ท่ีอยู่ ต ำบลต ำมะลัง อ ำเภอเมือง จังหวัดสตูล ) 
     1.2  ด่ำนศุลกำกรวังประจัน (ท่ีอยู่ ต ำบลวังประจัน อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล) 

2.  มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล 2 ด่าน มีดังนี้ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

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

ร้อยละ 17.64 -45.16 5.43 
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ปี 2555  มีมูลค่ำกำรค้ำรวมทั้งปี 245.16 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปีทั้งปี 2554 มูลค่ำลดลง 201.86 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45.16 เนื่องจำกมีกำรน ำเข้ำสินค้ำท่ีส ำคัญ คือส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ำมันปำล์มซึ่งเป็น
สินค้ำทุนที่มีมูลค่ำสูง และสินค้ำอ่ืนๆ ในล ำดับต้น อำทิเช่น กะปิ กุ้งฝอยหมักเกลือ และผ้ำโสร่งปำเต๊ะ เป็นต้น 

ปี 2556 เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ มีมูลค่ำกำรค้ำรวม  51.22 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับช่วงระยะ 
เวลำเดียวกันของปี 2555 มูลค่ำรวม เพ่ิมข้ึน 2.64 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.43  เนื่องจำกมีกำรน ำเข้ำส่วนใหญ่
เป็นสินค้ำทุนที่มีมูลค่ำสูง คือ เรือบำสก์เก่ำใช้แล้ว, ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ำมันปำล์ม และสินค้ำอ่ืน ๆ               
ในล ำดับต้น อำทิเช่น กะปิ, กุ้งฝอยหมักเกลือ, เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่ำใช้แล้ว เป็นต้น 
 

จากสถิติการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการค้าปรากฎดังนี้ 

ปี พ.ศ.2550-2555 กำรค้ำระหว่ำงประเทศของจังหวัดสตูล มีประเทศคู่ค้ำส ำคัญคือประเทศมำเลเซีย, 
อินโดนีเซีย มีทั้งกำรน ำเข้ำ-ส่งออก และน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ ผ่ำนประเทศมำเลเซีย และ
อินโดนีเซีย และปรำกฏกำรน ำเข้ำสินค้ำ อำทิ หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มะพร้ำว เป็นต้น 

 

ปี พ.ศ. 2556 กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยของจังหวัดสตูล กับประเทศคู่ค้ำส ำคัญคือประเทศมำเลเซีย, 
อินโดนีเซีย มีทั้งกำรน ำเข้ำ-ส่งออก ผ่ำนด่ำนต ำมะลัง และด่ำนวังประจันจังหวัดสตูล ปรำกฏกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
อำทิ ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ำมันปำล์ม, กุ้งฝอยหมักเกลือ, กะปิ, เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่ำ
ใช้แล้ว เป็นต้น  

  
ชนิดสินค้าน าเข้า-ส่งออกท่ีส าคัญท่ีผ่านด่านศุลกากรในจงัหวัดสตูล 10 อันดับแรก 

 

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

ล าดับที่ รายการสินค้าส่งออก รวม รายการสินค้าน าเข้า รวม 

1 อิฐดินเผำ 3.20 เรือบำสก์เก่ำใช้แล้ว 14.06 

2 กระเบื้องมุงหลังคำ 3.02 ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ ำมันปำล์ม 9.99 
3 กระเบื้องซิเมนซ์ก้ันฝำ 1.56 กะปิ 5.37 
4 เครื่องยนต์ฮอนด้ำ 0.56 กุ้งฝอยหมักเกลือ(วังประจัน) 4.57 
5 หอมแดง 0.36 เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์เก่ำ 1.41 
6 กระเบื้องปูพื้นและทำงเดิน 0.26 แมงดำทะเล 1.11 
7 หอยตลับมีชีวิต 0.23 ผ้ำโสร่งปำเต๊ะ, เสื้อผ้ำ 0.71 
8 ถ่ำนไม้ป่ำชำยเลน 0.20 เครื่องยนต์ติดท้ำยเรือ 0.60 
9 เครื่องสูบของเหลว(ปั้มน้ ำ) 0.17 ปลำกะพงขำวแช่เย็น 0.42 
10 ผ้ำส ำหรับป้องกันและรักษำบำดแผลติดเชื้อ 0.17 กระเทียม 0.38 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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 3. สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดสตูล ปี 2552-2555 
      สถำนกำรณ์และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรค้ำชำยแดนจังหวัดสตูล ดังนี้ 

(1) ควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก และของประเทศ รวมทั้งเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยควำมผันผวนของค่ำเงิน ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม และกำรค้ำชำยแดน 

(2) ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของจังหวัดสตูล ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีท่ำเทียบเรือที่ใช้เพ่ือส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศทำงน้ ำที่ส ำคัญ คือ ท่ำเทียบเรือต ำมะลัง ซึ่งในข้ อเท็จจริงเส้นทำงจำกจังหวัดสตูล              
สู่ต่ำงประเทศจะมีระยะทำงที่ใกล้ และสะดวก และช่วยลดต้นทุนในกำรขนส่งมำกกว่ำแต่มีขีดควำมสำมำรถ      
ในกำรรองรับสินค้ำที่มีน้ ำหนักและปริมำณได้ไม่มำก  ส ำหรับทำงบกผ่ำนด่ำนวังประจัน ติดกับด่ำนวังเกรียน 
ของประเทศมำเลเซียเส้นทำงมีขนำดเล็กและคดเคี้ยว 

(3) กำรค้ำส่วนใหญ่เป็นสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำรวมไม่สูง โดยภำพรวมแนวโน้มกำรค้ำชำยแดน              
ยังชะลอตัว เนื่องจำก ต้องอำศัยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือภำวะเศรษฐกิจ ที่ผ่ำนมำอยู่ในช่วงชะลอตัว ทั้งในไทย
และต่ำงประเทศถึงแม้มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปริมำณกำรสั่งซื้อยังชะลอตัว นอกจำกนี้ควรมุ่งเน้นให้กำรค้ำชำยแดน 
เป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ำมำ และสร้ำงกำรกระจำย
รำยได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

การท่องเที่ยว    
สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ปี 2549 - 2554 

ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมนักท่องเที่ยว รายได้ 

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

หมายเหตุ ข้อมูลกรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดสตูล  มีศักยภำพในด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวมำก  เพรำะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ  

ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ  และแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์  ได้แก่ 
 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอ ำมำตย์ตรี  
พระยำภูมินำรถภักดี (กูบำรูเด็น  บินต ำมะหงง) เจ้ำเมืองสตูล ต่อมำกรมศิลปำกรได้ประกำศขึ้นทะเบียนเป็น
โบรำณสถำนเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2532 และได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำคฤหำสน์เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
สถำนแห่งชำติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จมำเป็นองค์ประธำน             
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2543  
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- มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่ำ มัสยิดม ำบัง สร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยพระยำ
สมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮ ำหมัดอำเก็ม) เป็นเจ้ำเมืองสตูล ชื่อม ำบังตั้งตำม ชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้น ต่อมำในปี 
พ.ศ.2517 ได้รื้อท้ิงและด ำเนินกำรก่อสร้ำงใหม่บนเนื้อที่เดิมเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กและพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวได้เสด็จฯ มำทรงเปิด เมื่อวันที่  20  กันยำยน  พ.ศ.  2522 
 - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อปี พ.ศ. 2508 กรมรำชทัณฑ์ได้บุกเบิกบริเวณอ่ำวตะโล๊ะอุดัง 
และอ่ำวตะโล๊ะวำว  เกำะตะรุเตำ  ให้เป็นทัณฑสถำน และเป็นนิคมฝึกอำชีพของนักโทษกำรเมือง ซึ่งเมื่อปลำย  
ปี พ.ศ. 2482 รัฐบำลได้ส่งนักโทษกำรเมืองจำกคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฎนำยสิบ (พ.ศ.2478)  
มำคุมขังยังเกำะตะรุเตำ ต่อมำกรมป่ำไม้ได้ถอนกำรเป็นสภำพกำรเป็นเขตหวงห้ำมเพ่ือกำรรำชทัณฑ์บนเกำะ
ออก แล้วจึงประกำศให้เกำะเหล่ำนี้เป็น  อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2517 ซึ่งเป็นอุทยำน
แห่งชำติล ำดับที่ 8 ของประเทศ และจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติทั้งบนบกและในทะเล         
จึงได้รับกำรยกย่องให้เป็น  ASEAN  Heritage  Parks  and  Reserves  หรือ  อุทยานมรดกของอาเซียน  
เมื่อปี 2525 

-  เกาะกลางและเกาะไข่  ห่ำงจำกเกำะตะรุเตำไปทำงทิศตะวันตกประมำณ 25 กิโลเมตร 
จะพบเกำะกลำงและเกำะไข่เคียงคู่กัน ชื่อเกำะกลำงนั้นสืบเนื่องมำจำกต ำแหน่งซึ่งกึ่งกลำงระหว่ำงเกำะ             
ตะรุเตำและเกำะอำดัง ส่วนชื่อเกำะไข่นั้น เพรำะหำดทรำยอันขำวสะอำดและสงบของเกำะนี้ เป็นที่วำงไข่ของ
เต่ำทะเลนั่นเอง นอกจำกหำดทรำยที่สวยงำมแล้วยังมี ซุ้มประตูหิน ประติมำกรรมที่ธรรมชำติสร้ำงสรรค์ให้
โดดเด่นตรึงใจแก่ผู้พบเห็นทุกคน 
   -  เกาะอาดัง ชำยหำดบริเวณแหลมสนของเกำะอำดัง เหมำะสมแก่กำรพักแรม เพลิดเพลิน
กับควำมงำมทัศนียภำพของท้องฟ้ำจรดน้ ำ แซมด้วยเกำะแก่งต่ำงๆ ทำงเดินเท้ำที่น ำทำงไปสู่น้ ำตกอันเป็น
แหล่งน้ ำจืดที่ทั้งเจ้ำหน้ำที่และชำวเลได้ใช้ ด ำรงชีพบนเกำะมำเป็นเวลำนำนแสนนำน 

-  เกาะหลีเป๊ะ  ทำงใต้ของเกำะอำดังไปประมำณ  1  กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งของเกำะหลีเป๊ะ  
ซึ่งมีชำวเลอำศัยตั้งถิ่นฐำนอยู่ตั้งแต่ปลำยสมัย  รัชกำลที่ 5 ยำมน้ ำลงลำนกว้ำงของปะกำรังหลำกสีใต้ผิวน้ ำที่ใส
คล้ำยกระจกทำงด้ำนหน้ำเกำะจะพ้นน้ ำมำรับแสงอำทิตย์เต็มๆ 
   -  เกาะหินงาม เลยจำกเกำะอำดังไปทำงทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกำะหินงำมจะโดดเด่น    
สะดุดตำผู้ผ่ำนมำด้วยหำดหิน  ก้อนกลมรีขนำดใหญ่ต่ำง ๆ กันวำงเรียงรำยให้ชมลำนตำดูลื่นเป็นเงำวำววับ
เกลี้ยงเกลำ เมื่อยำมคลื่นซัดสำดมำจะเห็นสีพ้ืนเข้มสลับริ้วลำยเส้นสีอ่อนของหินงำมจับตำ 
   -  เกาะบุโหลน หมู่เกำะบุโหลนอยู่ในควำมรับผิดชอบของอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ 
ตั้งอยู่ห่ำงจำกท่ำเรือปำกบำรำ อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล ประมำณ 22 กิโลเมตร เป็นสถำนที่น่ำสนใจของ
นักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพรำะธรรมชำติที่โดดเด่นไม่แพ้หมู่เกำะอ่ืนๆ โดยเฉพำะเกำะบุโหลนเล  หรือบุโหลน
ใหญ่ มีทิวสนขึ้นริมหำดทรำยขำวเป็นแนวยำวเสมือนเป็นแนวก ำแพงป้องกันภัยทำงด้ำนเหนือและด้ำน            
ใต้ สำมำรถก ำบังลมได้ดีและยังมีชำวประมงเรือเล็กมำอำศัยจอดเรือหำปลำมิได้ขำด กำรเดินทำงสะดวกมี
บังกะโลของเอกชน ไว้ส ำหรับเป็นที่พักอำศัยของนักท่องเที่ยว อำหำรและเครื่องดื่มมีไว้บริกำรพร้อมบนเกำะนี้ 
   -  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพ้ืนที่ 210 ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู่ติดชำยแดนประเทศ
มำเลเซีย ตั้งแต่พ้ืนที่ป่ำดงดิบ ของเทือกเขำสันกำลำคีรีไปตำมพรมแดนไทย -มำเลเซีย ในทะเลจึงมีพ้ืนที่
รับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่ในทะเลสุดชำยแดนไทย ด้ำนทิศใต้จรดรัฐเปอร์ลิส  มีป่ำไม้มีค่ำ  และสัตว์ป่ำนำนำชนิด 
มีถ้ ำและน้ ำตกสวยงำมหลำยแห่ง สภำพป่ำที่อุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรศึกษำและท่องเที่ยวแก่ผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับป่ำต่ำงๆ เป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำรของแม่น้ ำและล ำคลองต่ำง  ๆ ในจังหวัดสตูล มีบ้ำนพักมำตรฐำน
รับรองนักท่องเที่ยวได้ประมำณ 150 คน พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ 
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-   อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยำนแห่งชำติสุดท้ำยของจังหวัดสตูล     
ที่ท ำกำรตั้งอยู่บริเวณอ่ำวนุ่น  ต ำบลปำกน้ ำ อ.ละงู มีพ้ืนที่รับผิดชอบตลอดแนวชำยฝั่งอ ำเภอละงู ถึงเขต 
จังหวัดตรัง  ครอบคลุมเกำะต่ำง ๆ  ตำมแนวชำยฝั่งตั้งแต่ เกำะลิดี เกำะเขำใหญ่ เกำะบุโหลนและเกำะเภตรำ
ของจังหวัดตรัง มีเกำะสวยงำมตำมธรรมชำติที่มีชื่อเสียง คือ เกำะบุโหลน รองลงมำ ได้แก่ เกำะลิดีและ            
เกำะเภตรำ มีที่พักรับรองนักท่องเที่ยวของเอกชน 20 หลัง ที่เกำะบุโหลน 
   -  แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ตั้งอยู่ทำงปำกอ่ำวสตูล สำมำรถนั่งเรือจำกด่ำน
ศุลกำกรเกำะนกหรือท่ำเรือหลังตลำดสดสตูลประมำณ 1 ชั่วโมง และสำมำรถเดินทำงได้โดยใช้รถยนต์ห่ำงจำก 
สี่แยกเจ๊ะบิลังประมำณ 7 กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหลมยื่นล้ ำไปในทะเลอันดำมัน มีหมู่บ้ำนชำวประมงและ 
หำดทรำยขำวสะอำดยำวเหยียด 
   -  หาดปากบารา เป็นชำยฝั่งริมทะเลอยู่ในต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอละงู ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ
ละงู 10 กิโลเมตร มีท่ำเทียบเรือที่ส ำคัญทำงกำรประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทำงไปเกำะตะรุเตำ มีทิวสน          
ให้ควำมร่มรื่นตลอดแนวหำดยำวเหยียดซึ่งขนำนไปกับถนนสำยละงู-ปำกบำรำ 
   -  น้ าตกวังสายทอง ตั้งอยู่ที่ต ำบลน้ ำผุด อ ำเภอละงู สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ได้ 2 ทำง 
คือ ทำงอ ำเภอละงู ตรงข้ำมทำงแยกจำกถนนสำยสตูล-ละงู ที่สำมแยกบ้ำนโกตำ ต ำบลก ำแพง จำกจุดนี้ถึง
น้ ำตกระยะทำงประมำณ 26 กิโลเมตร อีกทำงหนึ่งคือ ทำงอ ำเภอทุ่งหว้ำ ตรงสำมแยกสะพำนวำ ต ำบลป่ำแก่
บ่อหิน ระยะทำงประมำณ 19 กิโลเมตร ควำมงำมของน้ ำตกวังสำยทองอยู่ที่แอ่งน้ ำแต่ละชั้นซึ่งมีลักษณะคล้ำย 
ดอกบัวบำนลดหลั่นกันลงมำตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงต่ ำสุด  
   -  น้ าตกธาราสวรรค์  เป็นน้ ำตกที่สวยงำมอีกแห่งหนึ่งมีถึง 5 ชั้น ตั้งอยู่ที่ต ำบลควนกำหลง
อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอควนกำหลง 12 กิโลเมตร กำรเดินทำงสะดวกใช้เส้นทำงจำกสำมแยกนิคมฯ           
ผ่ำนที่ว่ำกำรอ ำเภอควนกำหลงแยกเข้ำทำงซอย 10 
   -  น้ าตกปาหนัน  มีต้นน้ ำมำจำกภูเขำหัวกำหมิง ตั้งอยู่ที่ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง                
มีระยะทำงจำกตัวเมืองสตูล ประมำณ 39 กิโลเมตร เป็นน้ ำตกที่ยังไม่ได้รับกำรตกแต่งด้วยวิทยำกำรสมัยใหม่ 
แต่มีกำรสร้ำงเขื่อนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำขนำดย่อมอยู่บริเวณน้ ำตก ซึ่งส่งผลให้มีทัศนียภำพบริเวณนั้น
เปลี่ยนแปลงไปบ้ำง อย่ำงไรก็ตำมธรรมชำติแท้ๆ ของป่ำและภูเขำยังคงอยู่อย่ำงครบถ้วน สำยน้ ำจำกน้ ำตก
ปำหนันยังไหลอย่ำงสม่ ำเสมอ  
   -  น้ าตกธารปลิว  ต้นน้ ำเกิดจำกเขำลุงเครอะในเขตจังหวัดตรัง-สตูล เป็นน้ ำตกที่สวยงำม  
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล อยู่หมู่ที่ 7 ต ำบลทุ่งหว้ำ อ ำเภอทุ่งหว้ำ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ 14 กิโลเมตร           
มีลักษณะเป็น 2 ชั้น ชั้นล่ำงเป็นแอ่งน้ ำขนำดกว้ำง 40 เมตร ยำวประมำณ 50 เมตร รอบๆ บริเวณร่มรื่นด้วย
พรรณไม้หลำกหลำย 
   -  ถ้ าเจ็ดคด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต ำบลปำล์มพัฒนำ อ ำเภอมะนัง เป็นถ้ ำขนำดใหญ่ กว้ำง70 - 80 
เมตร  ยำวประมำณ  600 เมตร บำงช่วงสูง 100 - 200 เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงำมมำกมีคลองใหญ่ทะลุ
ภูเขำเหมำะแก่กำรล่องเรือเท่ียวถ้ ำ ชำวบ้ำนเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ำ “ถ้ าสัตคูหา” มี 7 ชั้น 
   -  ถ้ าภูผาเพชร  เป็นถ้ ำขนำดใหญ่  มีหินงอกหินย้อยสวยงำมมำก  ภำยในถ้ ำมีลักษณะเป็น
ห้องโถงแบบโรมันหลำยห้อง บริเวณกลำงถ้ ำเป็นลำนกว้ำง มีเวทีลักษณะคล้ำยลำนแสดงคอนเสิร์ต มองขึ้นไป
บนเพดำนถ้ ำ จะเห็นควำมสวยงำมของหินงอกหินย้อยงำมระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ท้องที่ 
อ ำเภอมะนัง 
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   -  ถ้ าลอดปูยู  ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเขำยะเก่ง ในเขตอ ำเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงำม 
เช่น เพดำนถ้ ำ ประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ที่งดงำม ระหว่ำงสองฝั่งคลองปูยูนั้นประกอบไปด้วย พันธุ์ป่ำชำย
เลนที่ยังอุดมสมบูรณ์ กำรเดินทำงไปยังถ้ ำลอดปูยู สำมำรถเดินทำงโดยทำงเรือ โดยลงเรือที่ท่ำเรือต ำมะลัง 
กำรเดินทำงไปกลับใช้เวลำ ประมำณ 1-2 ชั่วโมง  
 

งานเทศกาลและงานประเพณีประจ าปีของจังหวัดสตลู 

* หมำยเหตุ : วัน / เดือน ในกำรจัดกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

เดือน งานเทศกาลและประเพณี เจ้าภาพหลัก 
16 พฤศจิกำยน 2555 งำนเปิดฟ้ำอันดำมัน  สวรรค์สตูล  

Amazing Grand Sale 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

17 – 19 พฤศจิกำยน  2555 งำนรักษ์เล  ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 12 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
27 – 28 ธันวำคม 2555 งำนประเพณีลอยกระทง เทศบำลเมืองสตูล 
7 - 9  ธันวำคม  2555 งำนแข่งขันตกปลำบำรำ ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 12  

  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกน้ ำ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

9 ธันวำคม 2555 งำนแข่งขันวิ่งผลัด “มหำสุนทรสู่มหำสมุทร”  
ครั้งที ่8 ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 

จังหวัดสตูล 

31 ธันวำคม 2554 งำน COUNT DOWN ต้อนรับปีใหม่ 2013 เทศบำลเมืองสตูล 
19 – 20 มกรำคม 2556 กำรแข่งขนัตกปลำนำนำชำติ สตูล หัวโทง  

ฟิซซิ่งคัพ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2556  
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  

11 – 17 กุมภำพันธ์ 2556 งำนมรกตอันดำมัน มหัศจรรย์อำหำรอร่อยของดีที่
ละงู 

เทศบำลต ำบลก ำแพง 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

1 – 4 มีนำคม 2556 งำนแข่งขันว่ำวประเพณีจังหวัดสตูล 2556  
และแสดงว่ำวนำนำชำติ ครั้งที่ 33 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

5 – 14 มีนำคม 2556 งำนประจ ำปี และงำนกำชำดจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล 

23 – 24 มีนำคม 2556 งำนแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศำสตร์เกำะตะรุเตำ จังหวัดสตูล 
6 – 7 เมษำยน 2556 งำนแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำ  

SATUN MTB THAI – MALAY 2 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

เดือน เมษำยน 2556 งำนแข่งขันอันดำมัน วิ่งมินิฮำล์ฟ มำรำธอน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

เดือน เมษำยน 2556 งำนประเพณีสงกรำนต์และนมัสกำรหลวงพ่อแก่ เทศบำลต ำบลฉลุง 

ระหว่ำงเดือน 
พฤษภำคม – ตุลำคม 2556 

ประเพณีลอยเรือเกำะหลีเป๊ะ อ ำเภอเมืองสตูลส่วนหน้ำ             
(เกำะหลีเป๊ะ) 

เดือนสิงหำคม 2556 มหกรรมอำหำรจำนเด็ดของดีเมืองสตูล ครั้งที่ 11 เทศบำลเมืองสตูล 

เดือนตุลำคม 2556 งำนประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดสตูล  
ศำลเจ้ำโป้เจ้เก้ง 

เทศบำลเมืองสตูล 
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สังคมและวัฒนธรรม 
 

ประชากร 
 จังหวัดสตูล มีประชำกร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 รวมทั้งสิ้น 305,879 คน ชำย 152,420 คน   
หญิง 153,459 คน อ ำเภอท่ีมีประชำกรมำกท่ีสุด คือ  อ ำเภอเมืองสตูล อ ำเภอที่มีประชำกรหนำแน่นมำกที่สุด 
คือ อ ำเภอละงู 213.93 คน/ตร.กม. รองลงมำได้แก่ อ ำเภอท่ำแพ 140.68  คน/ตร.กม. และอ ำเภอเมืองสตูล  
125.66 คน/ตร.กม. นอกจำกนี้ ประชำกรของจังหวัดสตูลยังสำมำรถแยกเป็นรำยอ ำเภอได้ ดังนี้   
 

จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  ปี 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน  2554 
 

อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ความหนาแน่น
ประชากร/ตร.กม. 

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

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

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

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

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

  ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดสตูล 

 การศึกษา 
 จังหวัดสตูล  มีสถำนศึกษำในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  221  แห่ง  ดังนี้ 
  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ 
    1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล จ ำนวน 162 แห่ง  
    2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16  จ ำนวน 12 แห่ง  
  สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล  จ ำนวน  36  แห่ง   
  สังกัดเทศบำลเมืองสตูล  จ ำนวน  4  แห่ง   
  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวะศึกษำ จ ำนวน  3  แห่ง   
  โรงเรียนรำชต ำรวจตระเวนชำยแดน จ ำนวน 2 แห่ง 
  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  42 จงัหวัดสตูล จ ำนวน  1  แห่ง   
  สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสตูล จ ำนวน  1  แห่ง   
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 - การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.จังหวัด
สตูล)  เป็นส ำนักงำนบริกำรด้ำนกำรศึกษำในสังกัดรำชกำรส่วนกลำง กระทรวงศึกษำธิกำร มีสถำนศึกษำที่ต้อง
ส่งเสริมก ำกับ ดูแล กำรปฏิบัติอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ  
7 แห่ง มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชำชน 7 แห่ง และ กศน. ต ำบล 36 แห่ง มีบุคลำกรทั้งหมดรวม 135 คน  
ปีกำรศึกษำ 2556 มีนักศึกษำทั้งหมด 4,736 คน   

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูลมีบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนระดับจังหวัดดังนี้ ผู้บริหำร 1 คน ศึกษำนิเทศก์ 1 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 7 คน พนักงำนรำชกำร 7 คน 
จ้ำงเหมำบริกำร 8 คน รวมทั้งหมด 24 คน  
 

ศาสนา   

 ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม  คิดเป็นร้อยละ  74.10  นับถือศำสนำพุทธร้อยละ  25.81  
และนับถือศำสนำคริสต์และศำสนำอ่ืน ๆ ร้อยละ  0.09                

 มีศำสนสถำน จ ำนวนทั้งสิ้น 226  แห่ง ประกอบด้วย  
     มัสยิดจ ำนวน  223 แห่ง แยกเป็นอ ำเภอ  ดังนี้ 

  -  อ ำเภอเมืองสตูล  จ ำนวน  65  แห่ง 
  -  อ ำเภอละงู   จ ำนวน   62  แห่ง 
  -  อ ำเภอท่ำแพ   จ ำนวน   27  แห่ง 
  -  อ ำเภอควนโดน  จ ำนวน   23  แห่ง 
  -  อ ำเภอควนกำหลง  จ ำนวน   23  แห่ง 
  -  อ ำเภอทุ่งหว้ำ   จ ำนวน   18   แห่ง 
  -  อ ำเภอมะนัง   จ ำนวน    5    แห่ง 

 วัด   จ ำนวน 36  แห่ง  แยกเป็นรำยอ ำเภอดังนี้ (ท่ีมำ : สนง.พระพุทธศำสนำจังหวัดสตูล) 
  -  อ ำเภอเมืองสตูล  จ ำนวน            11 แห่ง 
  -  อ ำเภอละงู   จ ำนวน    6    แห่ง 
  -  อ ำเภอท่ำแพ   จ ำนวน    2 แห่ง 
  -  อ ำเภอควนโดน  จ ำนวน    1  แห่ง 
  -  อ ำเภอควนกำหลง  จ ำนวน    8  แห่ง 
  -  อ ำเภอทุ่งหว้ำ   จ ำนวน    3  แห่ง 
  -  อ ำเภอมะนัง   จ ำนวน    6 แห่ง 

 โบสถ์คริสต์  จ ำนวน  3  แห่ง 

 ศำลเจ้ำ   จ ำนวน  3  แห่ง 

 นอกจำกนี้ยังมีศูนย์พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ จ ำนวน 1 ศูนย์ และศูนย์อบรมศำสนำอิสลำม
และจริยธรรมประจ ำมัสยิด (ศูนย์ตำดีกำ) จ ำนวน 195  ศูนย ์( ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2554 ) 
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 การสาธารณสุข   

 จังหวัดสตูล มีโรงพยำบำลของรัฐรวม 6 แห่ง เป็นโรงพยำบำลชุมชนขนำด 186 เตียง 1 แห่ง ขนำด 
60 เตียง 1 แห่ง ขนำด 30 เตียง 4 แห่ง มีแพทย์ 69 คน อัตรำ : ประชำกร (1: 4,408 คน) ทันตแพทย์ 30 คน 
อัตรำ: ประชำกร (1:10,138 คน) เภสัชกร 39 คน อัตรำ : ประชำกร (1:7,799 คน) และมีพยำบำล 658 คน 
อัตรำ : ประชำกร (1:462 คน) โดยมีสถำนบริกำรที่ให้บริกำรในคลินิกแพทย์ 28 แห่ง คลินิกทันตกรรม                
10 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 2 แห่ง และร้ำนขำยยำ 63 แห่ง เป็นต้น 

   

ตารางท่ี  1 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จ าแนกตามรายอ าเภอ  ปี 2556 

 

อ าเภอ 
รพท./
เตียง 

รพช./
เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต. 
ศสม. ศสช. นคม. 

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

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

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

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

ตารางท่ี 2 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2556 

อ าเภอ 
คลินิก 
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

การพยาบาล
และ 

ผดุงครรภ์ 

คลินิก 
แพทย์

แผนไทย 

คลินิก 
แล็บ 

ขย.1 ขย.2 ขย.3 
ขายยา 

แผนโบราณ 

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

ควนกำหลง 1 1 3 - - 3 - - 1 

ท่ำแพ 2 - 2 - - 2 1 - 1 
ละงู 5 4 4 1 - 8 2 - 2 

ทุ่งหว้ำ - - 5 - - 1 2 - - 
มะนัง - - 2 - - 1 - - - 
รวม 31 10 18 2 1 42 10 - 11 
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 ประเพณีวัฒนธรรม 

 งานประเพณีส าคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่      

1) พิธีเข้าสุนัต  สุนัต  มำจำกค ำว่ำ  สุนนะฮ  (สุน – นะฮ)  หมำยถึง  แนวหรือวิถีปฏิบัติตำม
แบบอย่ำงของท่ำนศำสดำมูฮัมหมัด  (ซ.ล)  ในทุกกระบวนกำร  กำรเข้ำสุนัตจึงหมำยถึง  กำรเข้ำสู่ชีวิตตำม
แบบอย่ำงของท่ำนนบีฯ กำรเข้ำสุนัตนั้น อำจท ำเพียงคนเดียวหรือบำงทีเจ้ำภำพจัดงำนอำจจะหำเด็กซึ่งเป็น
ญำติกันมำท ำกำรขริบผนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศของเด็กผู้ชำยออกมำพร้อมๆ กันหลำยคนก็มีเพ่ือท ำให้เกิด
ควำมอบอุ่นใจแก่ผู้ที่ที่ต้องถูกท ำกำรขลิบ โดยกำรขลิบในสมัยก่อน นิยมท ำกันในเวลำเช้ำ ระหว่ำงเวลำ
ประมำณ 08.00 – 10.00 น. หรือตอนเย็น เพรำะเป็นช่วงที่มีอำกำศเย็นกว่ำช่วงเวลำตอนกลำงวัน เมื่อขลิบ
แล้วเลือดจะไหลออกไม่มำกและหยุดง่ำย ซึ่งปัจจุบันในวงกำรผู้ที่มีกำรศึกษำหรือผู้ที่อำศัยในสังคมเมือง           
ที่เจริญแล้วนิยมน ำบุตรหลำนมำให้หมอที่เป็นมุสลิมจัดท ำกำรขลิบที่โรงพยำบำลหรือ คลินิก โดยไม่ต้องจัดงำน
หรือพิธีกำรใดๆให้ยุ่งยำกและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพียงแค่เสียค่ำบริกำรและค่ำยำหลังจำกท ำกำรขลิบแล้ว            
ใช้เวลำรักษำประมำณ 15 วัน ก็หำยเป็นปกติ ปัจจุบันนิยมท ำพิธีช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี เพรำะเป็นช่วงที่
เด็กนักเรียนปิดภำคเรียน 

2) พิธีนิกะฮ์หรือพิธีกินเหนียว (พิธีการสมรส) ตำมบัญญัติศำสนำอิสลำม กำรนิกะฮ์ หมำยถึงกำรผูก
นิติสัมพันธ์ระหว่ำงชำยหญิง เพ่ือเป็นสำมีภรรยำกัน โดยพิธีสมรสตำมหลักศำสนำอิสลำม มิใช่กำรจดทะเบียน
สมรสหรือกำรกินอยู่ฉันท์สำมีภรรยำตำมท่ีบุคคลทั่วไปเข้ำใจอิสลำมไม่ให้สมรสกับคนต่ำงศำสนำ หำกจะสมรส
ต้องให้ผู้นั้นมำเป็นมุสลิมด้วยควำมศรัทธำเสียก่อน คือปฏิบัติตำมแนวทำงของระบบอิสลำม เช่น กำรละหมำด 
ถือศลีอด บริจำคซะกำต ฯลฯ มิใช่เป็นมุสลิมเพียงกล่ำวค ำปฏิญำณตน และเข้ำสุนัตตำมท่ีบำงคนเข้ำกัน   

3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ.2519 หลังจำกกำรเก็บเกี่ยวข้ำวในนำเสร็จสิ้น
ชำวบ้ำนต ำบลคลองขุดได้คิดร่วมกับครู อำจำรย์ โรงเรียนสตูลวิทยำ ร่วมกันหำรือในกำรแข่งขันว่ำวจังหวัด
สตูล เพ่ือเป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจ หลังจำกเสร็จสิ้นฤดูกำลเก็บเกี่ยวแล้วโดยก ำหนดเอำสนำมบินจังหวัดสตูล
เป็นสนำมแข่งขันช่วงเดือนกุมภำพันธ์ เนื่องจำกลมว่ำก ำลังพัดผ่ำนพอดี มีกำรจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือว่ำ
เสียงดัง ว่ำวขึ้นสูง ว่ำวสวยงำม โดยจัดกำรแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2519 มีว่ำวเข้ำแข่งขัน
ประมำณ 50 ตัว และได้มีกำรจัดกำรแข่งขันเรื่อยมำจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 26 

4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จัดในช่วงเดือนตุลำคมของทุกปี ณ ศำลเจ้ำโป้เจ้เก้ง อ ำเภอเมือง จังหวัด
สตูล เทศกำลกินเจเป็นควำมเชื่อของชำวจีนที่ถือเอำวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปีเป็นกำรเริ่มต้นของกำรไม่กิน
เนื้อสัตว์ ภำยในช่วงเวลำ 9-10 วัน ซึ่งในระหว่ำงนี้ก็ควรจะถือศีล ท ำบุญท ำทำน เพ่ือเป็นกำรช ำระร่ำงกำรและ
จิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยที่มำของประเพณีนี้มีอยู่หลำยต ำรำด้วยกัน อย่ำงเช่นคนจีน เชื่อกันว่ำช่วงเวลำต้นเดือน 9 
ในเวลำ 10 วัน เป็นช่วง “พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” ซึ่งหมำยถึงพระพุทธเจ้ำ 9 พระองค์ และในช่วงเวลำ            
เทศกำรกินเจนี้เชื่อกันว่ำใครที่ถือศีลกินเจในช่วงนี้พร้อมตั้งจิตอธิฐำนขออะไรก็จะได้สมปรำรถนำ นอกจำกนี้
คนจีนยังนิยมไปไหว้เจ้ำตำมศำลเจ้ำเพ่ือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ส ำหรับคนรุ่นใหม่นิยมกินเจกันมำกขึ้น             
ส่วนหนึ่งเกิดจำกกระแสเรื่องห่วงใยสุขภำพมำกกว่ำควำมเชื่อโบรำณ เพรำะกำรงดเนื้อสัตว์และบริโภคแต่ผัก 
ผลไม้นั้นจะช่วยช ำระล้ำงของเสียออกจำกร่ำงกำย ช่วยให้สุขภำพดีข้ึน 

5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภำคม) และ 
เดือน 12 (พฤศจิกำยน) และกระท ำกันมำนำนแล้ว ผู้ริเริ่ม คือ “โต๊ะอำหลี” ซึ่งชำวเลถือว่ำเป็นบรรพบุรุษ          
คนส ำคัญ เพรำะเป็นผู้บุกเบิกเกำะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่ เคำรพนับของชำวเลเป็นอย่ำงยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่ 
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เมื่อโต๊ะอีหลีตำยไปแล้ว ชำวเลได้สร้ำงศำลำหรือศำลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญำณไว้ในบริเวณหมู่บ้ำน เพ่ือนึกถึง
คุณงำมควำมดีและเคำรพบูชำ ถือกันว่ำเป็นดวงวิญญำณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชำวเลจะมำบนบำนเพ่ือขอพร                
เป็นประจ ำ ก่อนจะออกไปทะเลเพ่ือจับปลำ เพรำะมีควำมเชื่อว่ำ ดวงวิญญำณจะบันดำลให้เกิดควำมเป็น               
สิริมงคลและอ ำนวยควำมสะดวงในกำรประกอบอำชีพ จุดมุ่ งหมำยในกำรท ำพิธีลอยเรือ ก็คือ กำรลอยบำป 
และเป็นกำรเสี่ยงทำยในกำรประกอบอำชีพกล่ำวคือ กำรลอยเรือเป็นเครื่องก ำหนดว่ำ กำรประกอบอำชีพ                 
จะเจริญก้ำวหน้ำหรืออัตคัดขำดแคลนโดยดูจำกเรือเป็นส ำคัญ คือถ้ำเรือออกไปแล้ว ลอยออกไปไม่ถูกคลื่นซัด
เข้ำหำฝั่งเดิมแสดงว่ำชำวเกำะทั้งหลำยจะโชคดี กำรประกอบอำชีพ คือกำรจับปลำจะจับได้มำก กำรท ำมำ              
หำกินจะฝืดเคียง ชำวเกำะจะประสบโชคร้ำยจำกภัยธรรมชำติ หรืออำจจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดสตูล มีเส้นทำงคมนำคมทั้งทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่ำงจังหวัด 
ระหว่ำงอ ำเภอ และระหว่ำงประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยมีทำงหลวงแผ่นดินที่ส ำคัญ ได้แก่ 
  1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 406 สำยยนตรกำรก ำธร เป็นทำงหลักที่สำมำรถเดินทำงไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลำ และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหำ เขตอ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ แยกซ้ำยไปจังหวัดพัทลุง แยกขวำไปอ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
ระยะทำงประมำณ 67 กิโลเมตร 
  2.  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 416 สำยฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทำงที่เชื่อมต่อระหว่ำงจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทำงประมำณ 140 กิโลเมตร เริ่มจำกสำมแยกฉลุง ผ่ำนอ ำเภอท่ำแพ อ ำเภอละงู อ ำเภอ
ทุ่งหว้ำ อ ำเภอปะเหลียน และอ ำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง 

 การเดินทาง   
 1. ทางรถยนต์ส่วนตัว จำกกรุงเทพฯ ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 4 (เพชรเกษม) หรือทำงหลวงหมำยเลข 
35 (ธนบุรี-ปำกท่อ) ไปบรรจบกับทำงหลวงหมำยเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทำงหลักของกำรเดินทำงเข้ำสู่ภำคใต้ ผ่ำน
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จำกนั้นใช้เส้นทำงหมำยเลข 41 ผ่ำนเข้ำจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี จังหวัดนครศรีธรรมรำช และสำมำรถเลือกได้ 2 เส้นทำง คือ 

  จำกอ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช แยกขวำเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 403 จังหวัดตรัง 
ต่อด้วยทำงหลวงหมำยเลข 404 เข้ำอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำกนั้นเลี้ยวซ้ำยไป ทำงหลวงหมำยเลข 
416 ผ่ำนอ ำเภอทุ่งหว้ำและอ ำเภอละงู เข้ำสู่จังหวัดสตูล 

  ใช้เส้นทำงหมำยเลข 41 เข้ำสู่จังหวัดพัทลุง จำกจังหวัดพัทลุงไปอ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ 
ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 4 แล้วแยกขวำไปทำงหลวงหมำยเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทำงประมำณ 973 
กิโลเมตร 

2. ทางรถโดยสารประจ าทาง  มีรถโดยสำรปรับอำกำศชั้นหนึ่ง และชั้นสอง กรุงเทพฯ-สตูล ทุกวัน 
จำกสถำนีขนส่งสำยใต้ใหม่ ถนนบรมรำชชนนี 

3. ทางรถไฟ  ซึ่งมีทั้งรถเร็ว และรถด่วน จำกสถำนีรถไฟหัวล ำโพง สำมำรถเดินทำงไปกับขบวนรถ
กรุงเทพฯ-ยะลำ, กรุงเทพฯ-หำดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถำนีรถไฟหำดใหญ่ จำกนั้นต่อรถตู้
โดยสำรหรือรถโดยสำรประจ ำทำงเข้ำจังหวัดสตูล ระยะทำง 97 กิโลเมตร หรือเดินทำงกับขบวนรถกรุงเทพฯ-
ตรัง, กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถำนีรถไฟตรัง นั่งรถประจ ำทำงรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้ำสู่จังหวัดสตูล 
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4. ทางเครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดสตูลโดยตรง แต่สำมำรถใช้บริกำรเที่ยวบิน กรุงเทพฯ 
- หำดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสำรประจ ำทำงจำกตัวอ ำเภอหำดใหญ่เข้ำจังหวัดสตูล  ระยะทำง 97 
กิโลเมตร หรือเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อรถประจ ำทำงรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้ำสู่จังหวัดสตูล 

การเดินทางจากอ าเภอเมืองสตูลไปยังอ าเภอต่าง ๆ 
อ ำเภอควนโดน  21 กิโลเมตร   
อ ำเภอท่ำแพ  28 กิโลเมตร   
อ ำเภอควนกำหลง 32 กิโลเมตร   
อ ำเภอละงู  50 กิโลเมตร   
อ ำเภอมะนัง  50 กิโลเมตร   
อ ำเภอทุ่งหว้ำ  76 กิโลเมตร  

การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง  
ตรัง   140 กิโลเมตร  
พัทลุง   134 กิโลเมตร   
สงขลำ   125 กิโลเมตร  

 การติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) 

1. ทางบก ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 4184 สำยควนสะตอ-บ้ำนวังประจัน เป็นทำงหลวงที่เชื่อมกับทำง
หลวงของประเทศมำเลเซีย เริ่มจำก สำมแยกควนสะตอ ไปถึงหลักเขตแดนที่บ้ำนวังประจัน ระยะทำง
ประมำณ 22 กม. เดินทำงจำกวังประจัน ถึงปำดังเบซำร์ และจำกปำดังเบซำร์ ไป ปีนัง หรือเดินทำงไปจังหวัด
สงขลำ ผ่ำนด่ำนสะเดำ อ ำเภอสะเดำ-ไปอ ำเภอหำดใหญ่ (ปำดังเบซำร์ - หำดใหญ่) ระยะทำงประมำณ 61 กม. 
และจำกชำยแดนวังประจันถึงเมืองกำงำ รัฐเปอร์ลิส ระยะทำงประมำณ 36 กม. และจำกรัฐเปอร์ลิส ไปปีนัง 
ระยะทำง 130 กม. 
 2. ทางน้ า จำกอ ำเภอเมืองไปรัฐเปอร์ลิสโดยเรือโดยสำรขนำดเล็กและปัจจุบันมีเรือเฟอร์รี่ของบริษัท 
เอกชนวิ่งระหว่ำงอ ำเภอเมือง-เกำะลังกำวี รัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเชีย มีบริกำรวันละ 4 เที่ยวโดยใช้เวลำใน
กำรเดินทำงประมำณ 1.15 ชม. ออกจำกท่ำเทียบเรือต ำมะลังบริเวณด่ำนศุลกำกรต ำมะลัง   

 ระบบประปา     

จังหวัดสตูล  มีที่ท ำกำรประปำ 2 แห่ง คืออ ำเภอเมืองและอ ำเภอละงู มีสถำนีผลิตน้ ำประปำ จ ำนวน 
4 แห่งคือ อ ำเภอควนโดน ต ำบลวังประจัน อ ำเภอละงู และอ ำเภอทุ่งหว้ำ 

แหล่งน้ าชลประทาน  

จังหวัดสตูล  มีแหล่งน้ ำชลประทำนตำมแผนงำนต่ำงๆ ประกอบด้วยโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง, 
โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก, ศูนย์บริกำรเกษตรเคลื่อนที่, และโครงกำรขุดลอกหนองน้ ำและคลองธรรมชำติ  
ทั้งนี้ มีทั้งโครงกำรที่ยังอยู่ในกำรดูแลรับผิดชอบของโครงกำรชลประทำนสตูลและโครงกำรที่ได้  ถ่ำยโอน
ภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นรับไปด ำเนินกำรแล้ว ซึ่งโครงกำรชลประทำนที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในจังหวัด
สตูล มีดังนี้   

1.1 โครงการชลประทานขนาดกลาง จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรฝำยคลองดุสน, โครงกำร
ประตูระบำยน้ ำบำโรย,และโครงกำรฝำยคลองท่ำแพ  รวมพ้ืนที่ชลประทำน 47,910 ไร่ 
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1.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงกำรชลประทำนสตูลด ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในจังหวัด
สตูล  โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนให้แก่เกษตรกร กระทั่งถึง
สิ้นปีงบประมำณ 2555 จ ำนวน 75 โครงกำร มีพ้ืนที่รับประโยชน์ ประมำณ  50,900 ไร่   

1.3 ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ จ ำนวน 37 โครงกำร  พื้นที่รับประโยชน์ ประมำณ  17,950  ไร่ 

1.4 โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ จ ำนวน 71 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์ 
ประมำณ  4,500  ไร่ 

1.5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พรด.) จ ำนวน 6 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์ ประมำณ   

3,000 ไร่  

1.6 โครงการป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย (ปชด.) จ ำนวน 14 โครงกำร พ้ืนที่รับประโยชน์ 
ประมำณ 7,950 ไร่ 

1.7 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ ำนวน 6 โครงกำร สำมำรถช่วยเหลือพ้ืนที่กำรเกษตรประมำณ7,250 ไร่ 

การไฟฟ้า   

 จังหวัดสตูล  มีส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคให้บริกำร จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ส ำนักงำน     กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสตูล ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอละงู ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอควนกำหลง ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำแพ และส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค             
อ ำเภอทุ่งหว้ำ 

 ปัจจุบันกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสตูล  สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้หมู่บ้ำนในเขตจังหวัด
ครอบคลุมทุกอ ำเภอต ำบลและหมู่บ้ำน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 83,697 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
97.50 โดยแยกเป็นอ ำเภอ ดังนี้ 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด มีไฟใช้ คิดเป็น % 

1 เมือง 12 12 70 70 31,125 30,810 98.99 % 
2 ควนโดน 4 4 31 31 6,222 6,178 99.29 % 
3 ท่ำแพ 4 4 31 31 6,933 6,810 98.23 % 

4 ละงู 6 6 61 61 18,726 18,596 99.31 % 

5 ทุ่งหว้ำ 5 5 35 35 6,081 5,994 98.57 % 

6 ควนกำหลง 3 3 32 32 9,654 9,129 94.56% 

7 มะนัง 2 2 19 19 4,956 4,088 82.49% 
 รวม 36 36 279 279 83,697 81,605 97.50 % 
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โทรศัพท์ 

 จังหวัดสตูล ให้บริกำรโทรศัพท์ครบทุกอ ำเภอ มีหมำยเลขที่รับผิดชอบจ ำนวน 18 ,080 หมำยเลข  
เปิดใช้งำนจ ำนวน 10,507 เลขหมำย คงเหลือ 7,573 เลขหมำย โดยแยกเป็นรำชกำร 1,023 เลขหมำยบ้ำน 
7,439 เลขหมำย ธุรกิจ 869 หมำยเลข และสำธำรณะ 972 เลขหมำย 

มีศูนย์บริการลูกค้า จ านวน 2 ศูนย์บริการ 

1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสตูล ดูแล 32 ชุมสาย 

- พ้ืนที่บริกำร อ ำเภอเมือง อ ำเภอควนโดน อ ำเภอควนกำหลง อ ำเภอมะนัง 
1. ชุมสำยสตูล   2. ชุมสำยควนกำหลง  3. ชุมสำยฉลุง 
4. ชุมสำยทุ่งนุ้ย   5. ชุมสำยควนโดน  6. ชุมสำยเจ๊ะบิลัง ม.2 
7. ชุมสำยคลองขุด ม.2  8. ชุมสำยเกตรี ม.1  9. ชุมสำยนิคมพัฒนำ ม.8 
10. ชุมสำยควนสตอ ม.5  11. ชุมสำยทุ่งนุ้ย ม.8  12. ชุมสำยควนกำหลง ม.9 
13. ชุมสำยควนกำหลง ม.6 14. ชุมสำยอุไดเจริญ ม.1  15. ชุมสำยลูโบ๊ะกำรำยี 
16. ชุมสำยปลักใหญ่ใจดี  17. ชุมสำยบ้ำนผัง 7  18. ชุมสำยคลองปุโล๊ะ 
19. ชุมสำยย่ำนซื่อ (สตูล)  20. ชุมสำยบ้ำนถ้ ำทะลุ  21. ชุมสำยจุฬำภร(สตูล) 
22. ชุมสำยปำนชูร ำลึก  23. ชุมสำยหน้ำแขวงกำรทำงสตูล 1  24.ชุมสำยซอยประชำชื่น 
25. ชุมสำยควนกำหลงซอย 10 26. ชุมสำยบ้ำนผังปำล์ม 2  27. ชุมสำยบ้ำนผังปำล์ม 1 

 28. ชุมสำยบ้ำนแรกอด  29. ชุมสำยต ำมะลัง 1  30. ชุมสำยต ำมะลัง 3 
 31. ชุมสำยบิ๊กซี   32. ชุมสำยอบต.เกตรี 

2. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาละงู  ดูแล 18 ชุมสาย 

-พ้ืนที่ อ ำเภอละงู อ ำเภอท่ำแพ อ ำเภอทุ่งหว้ำ 
1. ชุมสำยละงู   2. ชุมสำยทุ่งหว้ำ   3. ชุมสำยท่ำแพ 
4. ชุมสำยปำกบำรำ  5. ชุมสำยละงู ม.12  6. ชุมสำยเขำขำว ม.3 
7. ชุมสำยก ำแพง ม.9  8. ชุมสำยน้ ำผุด ม.5   9. ชุมสำยวังตง ม.9 
10. ชุมสำยบ้ำนตูแตหล ำ  11. ชุมสำยบ้ำนควนเก  12. ชุมสำยแป-ระเหนือ 
13. ชุมสำยนำทอน  14. ชุมสำยมัสยิดควนไสน  15. ชุมสำยมัสยิดกลำง(ละงู) 
16. ชุมสำยวัดอำทรรังสฤษฎ์ 17. ชุมสำยละงู ม.6  18. ชุมสำยคลองขุด (ละงู) 

สถานภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดสตูล ปี 2553 – 2555 

ปี หมายเลขเต็ม หมายเลขเปิดใช้แยกประเภท 
ราชการ บ้าน ธุรกิจ ทีโอที สาธารณะ เลขหมายเหลือ 

2553 16,729 1,080 8,546 820 208 1,262 4,813 
2554 18,389 1,088 8,109 824 215 1,218 6,935 
2555 18,089 1,023 7,439 869 213 972 7,573 
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สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 

 จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จ านวน  3  สถานี  คือ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก)  จ านวน 3 คลื่น 
 

ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/ 

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

1 สถำนนีวิทย ุ
กระจำยเสียงแห่ง 
ประเทศไทย จ.สตูล 

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

99.5 MHz. 
95.5 MHz. 

AM1206 KHz 

นำงสำวดวงใจ มำตยำนุมัติ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนี 
  

โทร. 074-721535 

แฟกซ์ 074.721535
มือถือ 089-094144 

  

2 สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง                
อ.ส.ม.ท. จ.สตูล 

ชั้น 2 โรงแรมพินำเคิล          
วังใหม่ ถนนสตูลถำนี  
อ. เมือง จ. สตูล  91000 

93.25 MHz 

นำยจิรวัฒน์  อนุกูล 
นำยสถำนี 
  

โทร 074-721354-5 
แฟกซ์ 074-721354 

 
3 สถำนีวิทย ุ

กระจำยเสียง  
ต ำรวจภำค 9  
จ.สตูล  

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่ำแพ  
จ.สตูล 91150 

91.75MHz. 

 พล.ต.ต.สมควร  คัมภีระ โทร 074-787045 
แฟกซ์ 074-787222   ผบก.ภ.จ.สตูล 

 
สถานีวิทยุชุมชน 

จังหวัดสตูล  มีสถานีวิทยุชุมชน  18  สถานี  คือ 
 

ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/ 

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

1 สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง  
อีซี่เอฟเอ็ม  
(Easy F.M) 

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

90.0  MHz. นำยพจนธรรม สุภเร
ผู้ด ำเนนิกำรสถำน ี

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

2 สถำนีวิทยุเพื่อ
กำรศึกษำ 
วิทยาลัยเทคนิค
สตูล 

217 ถ.ศุลกำนุกูล ต.พิมำน 
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

105.5 MHz. นำยเจริญ กำญจนะ 
ผอ.วิทยำลัยเทคนิคสตูล 

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

3 สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง 
ไลฟ์ เอ็ฟ เอ็ม 
(Life F.M.) 

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

93.75  MHz. นำยสุพจน์  อำด ำ 
นำยสถำนี 

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

mailto:easy_fm91@hotmail.com
mailto:sir_didsakorn@otmail.com
mailto:lifefm93@hotmail.com
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ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

4 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
พีเอฟเอ็ม (94 PFM) 

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

94.0  MHz. 
88.70 MHz. 

นำยธนำกร  
ทองเนื้อขำว 
ผู้อ ำนวยกำรสถำน ี

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

5 สถำนีวิทยุชุมชนต ำบล
ฉลุง (Satun Radio) 

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

97.75  MHz. ด.ต.ประสงค ์ 
ทองวิเชียร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำน ี

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

6 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
โมเดิร์นเวฟ  
(Modern Wave) 

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

98.4  MHz. นำยอัสมำน หยีมะเหรบ   
นำยสถำน ี

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

7 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
เลิฟ เรดิโอ 
(Love Radio) 

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

99.0  MHz. นำยธีรยุทธ ์ หลีขำว 
นำยสถำน ี

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

8 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
ไอเดียสเตชั่น 
Idea station 

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

102.5  MHz. นำยเชษฐ ชชู่วย 
ผู้อ ำนวยกำรสถำน ี

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

9 สถำนีวิทยุเพื่อกำรศึกษำ 
ฆัยรียะฮ์ 

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

105.25 MHz. นำยอ๊ะหมำด นำปำเลน 
หัวหน้ำสถำน ี

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

10. สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
พุทธศาสน์สัมพันธ์ 

วัดชนำธิปเฉลิม 
(ห้องสมุด) 
91000 

106.70 MHz. พระปัญญำวุฒิวิมล 
นำยสถำน ี
(พระศิริ) ผู้ด ำเนนิกำร 

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

11 สถำนีวิทยุเพื่อกำรศึกษำ 
รร.ศาสนธรรมวิทยา 

รร.ศำสนธรรมวิทยำ 
หมู่ 2 ต.นำทอน 
อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล 

108 MHz. นำยวิรำยุทธ   ละเมำะ 
หัวหน้ำสถำน ี

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

12 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
กรีนเรดิโอ 

12  หมู่ 7 บ้ำนผัง13 
ต.นิคมพัฒนำ อ.มะนัง 
จ.สตูล 91130 

89.5  MHz นำยพจนธรรม  สุภเร 
หัวหน้ำสถำน ี

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

- 

mailto:satunradio@hotmail.com
mailto:modernwave98.4@%20hotmail.com
mailto:modernwave98.4@%20hotmail.com
mailto:V_surprise@hotmail.com
mailto:tukgare@hotmail.com
mailto:khairiah_satun@yahoo.com
mailto:fm_106.7_satun@%20hotmail.com
mailto:fm_106.7_satun@%20hotmail.com
mailto:wirayut036@gmail.com
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ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 
ผู้บริหาร/หัวหน้า/

นายสถานี 
โทรศัพท์ 

13 สถำนีวิทยุชุมชน 
คลื่นสุขภำพ ร.พ.ละง ู

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

107.5  MHz. คุณนิตยำ  ลิ่มวิริยะกุล 
หัวหน้ำสถำน ี

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

14 สถำนีวิทย ุ
กระจำยเสียง 
ดีน่ำ มีเดีย 
(Dina  Radio) 
 

163 หมู่ 7 ต.ก ำแพง 
 อ.ละงู จ.สตูล 

100 MHz. นำยอับดลุกำรีม จิเหม 
หัวหน้ำสถำน ี

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

15 สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง 
ชุมชนควนโพธิ์ 
 

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

106.25 MHz. นำยสำยัณห ์ ศรีน้อย 
หัวหน้ำสถำน ี

โทร/แฟกซ์ 074-724883 
มือถือ 089-9785324 

16 สถำนีวิทยุชุมชน  
ควนกาหลง 
 

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

105.90 MHz. นำยปรำโมทย์ สังหำญ  
นำยสถำน ี

มือถือ 089-6592368 
pramotesangharn@hotmail
.com 

17 สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง 
(สมำยเรดิโอ) 

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

92.25 MHz. นำยวีรศักดิ์  
ศิริวัฒนำนนท ์
ผู้บริหำรสถำน ี

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

18 สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง 
ภูหลีเป๊ะ เรดิ
โอสเตชั่น 

39 หมู่ 7 บ้ำนเกำะหลีเป๊ะ 
ต.เกำะสำหร่ำย  อ.เมือง 
จ.สตูล 

99.0 MHz. นำยเชษฐ ชชู่วย 
ผู้อ ำนวยกำรสถำน ี

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

การสื่อสารไปรษณีย์    

 จังหวัดสตูลมีที่ท ำกำรไปรษณีย์ และตัวแทนจ ำนวน  31  แห่ง เป็นที่ท ำกำรไปรษณีย์จังหวัด  1  แห่ง  
และท่ีท ำกำรไปรษณีย์อ ำเภอ 6 แห่ง ที่ท ำกำรไปรษณีย์อนุญำตเอกชน 24 แห่ง ร้ำนจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกร  
6 แห่ง จุดรับรวบรวม 3 แห่ง ที่ท ำกำรไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริกำรระบบเคำน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Counter  
Automation) โดยให้บริกำรไปรษณีย์ครบวงจร (One  Stop  Service) และบริกำรรับส่งสิ่งของขนำดใหญ่ 
(Logispost) 

ความต้องการของจังหวัด 

1.  ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสตูลได้ด ำเนินกำรซ่อมแซมปรับปรุงท่ำเรือปำกบำรำ (เดิม) เป็นท่ำเรือ
ท่องเที่ยวและท่ำเรือเอนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี  

mailto:pculaneh@gmail.com
mailto:weerassaak@hotmail.com
mailto:tukgare@hotmail.com
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2.  การค้าชายแดน  ท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำ  มีควำมส ำคัญยิ่งที่ทุกภำคส่วนจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น  
ซึ่งหำกโครงกำรดังกล่ำวด ำเนินแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับประชำชนจังหวัดสตูลและภำคใต้ตอนล่ำง  
สำมำรถเชื่อมต่อกำรค้ำกับกลุ่มประเทศแทบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  (อินเดีย  บังคลำเทศ)  ตะวันออกกลำง  
และยุโรปได้อย่ำงกว้ำงขวำง  ในวงเงินงบประมำณ  11.986  ล้ำนบำท 

3.  ระบบการขนส่ง Logistic โครงกำรก่อสร้ำงถนน 4 ช่องจรำจร เชื่อมจังหวัดสตูล – ตรัง – กระบี่ 
– พังงำ – ภูเก็ต  ต้องเร่งด ำเนินกำรเพรำะเป็นเส้นทำงเศรษฐกิจสำยหลักฝั่งอันดำมัน 

 
 

ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตารางแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของส านัก/กอง ปี 2554 – เดือนพฤษภาคม 2556 

ส่วนราชการสังกัด 
อบจ. 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

จ านวน
กิจกรรม 
(ครั้ง) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

จ านวน
กิจกรรม 
(ครั้ง) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

จ านวน
กิจกรรม 
(ครั้ง) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

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

รวม 76 202,213 69 313,351 264 331,856 

ตารางแสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างถนนของ อบจ.สตูล ปี 2552-2555 

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

จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง จ านวน
สาย 

ระยะทาง 

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

รวม 9 13.13 3 6.46 5 7.132 8 12.675 

ที่มำ : กองช่ำง 

ข้อมูลศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 2.2 
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ตารางแสดงข้อมูล สถิติการก่อสร้างสะพานของ อบจ.สตูล ปี 2552-2555 
 

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

สะพำน 1 2 - 6 

ที่มำ : กองช่ำง 

ตารางแสดงจ านวนถนนประเภทต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล 
 

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

รวม 112 291.172 

ที่มำ : กองช่ำง 

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

อ าเภอ ป่าบก (ต้น) ป่าชายเลน (ต้น) 
หญ้าแฝก 

(ต้น/กล้า/กอ) 
เนื้อที่  (ตร.ม.) 

1. เมืองสตูล - 1,000 100 14,400 
2. ละงู.  500 1,000 - 12,000 
3. ทุ่งหว้ำ      - 1,000 - 8,000 
4. ท่ำแพ - 1,000 - - 
5. ควนกำหลง     - - - - 
6. ควนโดน - - - - 
7. มะนัง - - - - 

รวม 500 4,000 100 42,400 

ที่มำ : กองช่ำง/กองกำรศึกษำฯ 

ตารางแสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ/วิสามัญ/คณะกรรมการประจ าสภาฯ ปี 2553 - พฤษภาคม 2556 

ปี / พ.ศ. 
ประชุมสมัยสามัญ 

(จ านวน/ครั้ง) 
ประชุมสมัยวิสามัญ 

(จ านวน/ครั้ง) 
จ านวนที่ประชุม 

หมายเหตุ
(คณะกรรมการ) 

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

ที่มำ : กองกิจกำรสภำฯ 
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ตารางแสดงสถิติจ านวนข้อร้องเรียนของสภาฯ 

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

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

ที่มำ : กองกิจกำรสภำฯ 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ.สตูลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 202,931 100 
ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 123,950 61.08 
ผู้ไม่มำใช้สิทธิ 78,981 38.92 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,782 8.70 
จ ำนวนบัตรเสีย 4,466 3.60 

ที่มำ : กองกิจกำรสภำฯ 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ.สตูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 209,006 100 
ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 136,700 65.40 
ผู้ไม่มำใช้สิทธิ 56,972 27.25 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,227 6.75 
จ ำนวนบัตรเสีย 6,107 4.47 

ที่มำ : กองกิจกำรสภำฯ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนประเภทของสาธารณภัย 
 

ประเภท 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

จ านวนครั้ง จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จ านวนครั้ง จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จ านวนครั้ง จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

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

ที่มำ : กองช่ำง 
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ตารางแสดงจ านวนประเภทของสาธารณภัย ปี 2554 - 2555 แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

 
อ าเภอ 

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

อุทกภัย วาตภยั อัคคีภัย ธรณีพิบัต ิ ภัยแลง้ อุทกภัย วาตภยั อัคคีภัย ธรณีพิบัต ิ ภัยแลง้ 

1. เมืองสตูล 6,966 - - - - - 69 1 - - 
2. ละง ู 2,900 - - - - - - - - - 
3. ทุ่งหว้ำ      - - - - - - - - - - 
4. ท่ำแพ 200 - - - - - - - - - 
5. ควนกำหลง     1,130 - - - - - - 1 - - 
6. ควนโดน 1,200 - - - - - - - - - 
7. อ.มะนัง - - - - - - - - - - 

รวม 12,396 - - - - - 69 1 - - 

ที่มำ  :  กองช่ำง 
 

ตารางแสดงบัญชีเปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง 

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

ที่มำ  :  กองคลัง 
 

ตารางแสดงบัญชีอัตราก าลังบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ที่มีอยู่จริง) 

ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
ข้าราชการ 

ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเมือง 1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 2  
 3. ที่ปรึกษำนำยกฯ 4  
 4. เลขำฯ 1  
ผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ 1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 1  
ส ำนักปลัด ฯ  1. หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 1  
 2. นักบริหำรงำนทั่วไป 4  
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ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
ข้าราชการ 

 3. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1  
 4. บุคลำกร 2  
 5. นิติกร 1  
 6. นักพัฒนำชุมชน 1  
 7. นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ 1  
 8. นักวิชำกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 1  
 9. เจ้ำพนักงำนธุรกำร 3  
กองกิจกำรสภำ ฯ 1. ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำฯ 1  
 2. นักบริหำรงำนทั่วไป 3  
กองแผนและงบประมำณ 1. ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ 1  
 2. นักบริหำรงำนนโยบำยและแผน 3  
 3. เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 3  
 4. เจ้ำพนักงำนธุรกำร - ว่ำง 
กองคลัง 1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 1  
 2. นักบริหำรงำนคลัง 3  
 3. นักวิชำกำรเงินและบัญชี 2  
 4. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 4  
 5. เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1  
 6. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี - ว่ำง 
กองช่ำง 1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 1  
 2. นักบริหำรงำนช่ำง 4  
 3. สถำปนิก - ว่ำง 
 4. วิศวกรโยธำ  1  
 5. นำยช่ำงโยธำ 7  
 6. เจ้ำพนักงำนธุรกำร  2  
กองกำรศึกษำ ฯ 1. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 1  
 2. นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 1  
 3. นักวิชำกำรศึกษำ 3  
 4. ศึกษำนิเทศก ์ 2  
 5. สันทนำกำร 1  
 6. เจ้ำพนักงำนธุรกำร 3  
 7. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1  
 8. ครู (คศ 2) 5  
 9. ครู (คศ 1) 11  
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ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 

ข้าราชการ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้อ ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน 1  
 2. นักบริหำรงำนคลัง 2  
 3. นักวิชำกำรพัสดุ 2  
 4. เจ้ำพนักงำนพัสดุ 1  
 5. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 1  
หน่วยตรวจสอบภำยใน 1. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน - ว่ำง 
 2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน - ว่ำง 
 รวม 92  

ลูกจ้างประจ า 
ส ำนักปลัด ฯ 1.  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1  
 2.  พนักงำนประสำนงำนชนบท 2  
 3.  พนักงำนขับรถยนต์ 2  
 5.  คนงำน 1  
กองคลัง 1. พนักงำนประสำนงำนชนบท 1  
กองช่ำง 1.  พนักงำนขับเครื่องจักรกล  ขนำดหนัก 7  
 2.  พนักงำนขับเครื่องจักรกล  ขนำดกลำง 9  
กองกำรศึกษำฯ 1. พนักงำนบริกำรประจ ำโรงเรียนนิคมฯ 1  

 รวม 24  
พนักงานจ้าง 

ส ำนักปลัด ฯ 1. ผู้ช่วยนักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 7  
 3. ผู้ช่วยบุคลำกร 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 2  
 5. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ 1  
 6. พนักงำนขับรถยนต์ 5  
 7. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1  
กองกิจกำรสภำ ฯ 1. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 7  
กองแผนและงบประมำณ 1. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 1  
 2. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 1  
 3. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 1  
กองคลัง 1. ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี 2  
กองช่ำง 1. ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ 1  
 2. ผู้ช่วยช่ำงเขียนแบบ 2  
 3. ผู้ช่วยช่ำงเครื่องกล 1  
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ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 

 พนักงานจ้าง   
 4. ผู้ช่วยช่ำงโยธำ 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร - ยุบเลิก 
 6. คนงำน 10  
 7. พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ 2  
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร - ว่ำง 
กองกำรศึกษำฯ 1. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 1  
 2. ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ 2  
 3. ครูอำสำพัฒนำกำรกีฬำ 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 3  
 5. คนงำน 2  
 6. ยำม 2  

 รวม 63  

* ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พฤษภำคม  2556 
ที่มำ: ส ำนักปลัดฯ 

ตารางแสดงเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 รถนั่งตู ้ 2  คัน 
2 รถนั่งเก๋ง 1  คัน 
3 รถนั่งตรวจกำรณ์ 4  คัน 
4 รถนั่งกระบะ  2 ตอน 10  คัน 
5 รถนั่งกระบะตอนครึ่ง 3 คัน 
6 รถนั่งกระบะ  1  คัน 
7 รถนั่งกระบะ 5 ประตู 2  คัน 
8 รถบรรทุกน้ ำ  10 ล้อ 3  คัน 
9 รถบรรทุกชำนต่ ำ 10 ล้อ 1  คัน 
10 รถบรรทุกเทท้ำย  6 ล้อใหญ่ 6  คัน 
11 รถบรรทุกเทท้ำย 10 ล้อ  1  คัน 
12 รถตักล้อยำง 1 คัน 
13 รถเกลี่ยดิน 2  คัน 
14 รถบดสั่นสะเทือน 3  คัน 
15 รถฟำร์มแทรกเตอร์ 2 คัน 
16 รถบรรทุกหัวลำก 1  คัน 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 
17 หำงลำกพ่วง 1  คัน 
18 รถซ่อมผิวลำดยำง 1 คัน 
19 รถขุดไฮดรอลิค 2 คัน 
20 รถพ่วง 1 คัน 
21 รถบรรทุกเฉพำะกิจ (ลำดยำง) 1 คัน 
22 รถบรรทุกเฉพำะกิจ (รถสุขำเคลื่อนที่) 1 คัน 
23 รถพยำบำล/ฉุกเฉิน 7  คัน 
24 เครนยก 1  คัน 
25 เครื่องมือส ำรวจครบชุด(กล้องส ำรวจ) 1 ชุด 
26 เครื่องทดสอบควำมต้ำนทำนแรงอัดคอนกรีต 1  ชุด 
27 เครื่องเจำะส ำรวจชั้นดิน 1 ชุด 
28 กล้องวำงแนว 1 ชุด 
29 กล้องระบบอัตโนมัติ 1  ชุด 
30 ไม้สต๊ำฟ 4  อัน 
31 เทปวัดระยะ 2  ม้วน 
32 ล้อวัดระยะทำง 1  ชุด 
33 เครื่องหำพิกัดสัญญำณดำวเทียม (GPS) 1 เครื่อง 

ที่มำ  :  กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ตารางแสดงงบประมาณ 
 

ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริงปี 2555 
(บาท) 

ประมาณการปี 2556  
(บาท) 

ประมาณการปี 2557  
(บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร    
1. ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกสถำนค้ำปลีกยำสูบ 9,684,361.05 10,000,000.00 6,000,000.00 
2. ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกสถำนค้ำปลีกน้ ำมัน - 21,000.00 10,000.00 
3. อำกรรังนกอีแอ่น 238,849.58 20,000.00 20,000.00 

รวม 9,923,210.63 10,041,000.00 6,030,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    
1. ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงอบจ.จำกผู้เข้ำพักใน
โรงแรม 

881,713.90 750,000.00 755,000.00 

2. ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับ
ท้องถิ่น  

19,700.00 18,000.00 15,000.00 

3. ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 1,023.75 25,000.00 25,000.00 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรเช่ำตลำดนัด - 1,000.00 1,000.00 

รวม 902,437.65 794,000.00 796,000.00 
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ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริงปี 2555 
(บาท) 

ประมาณการปี 2556  
(บาท) 

ประมาณการปี 2557  
(บาท) 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
1. ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่ 399,734.00 300,000.00 310,000.00 
2. ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 5,401,351.22 3,250,000.00 3,234,000.00 

รวม 5,801,085.22 3,550,000.00 3,544,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
1. ค่ำขำยแบบแปลน 3,200.00 10,000.00 5,000.00 
2. รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 242,877.00 35,000.00 40,000.00 
3. เงินที่มีผู้อุทิศให ้ 120,300.00 60,000.00 65,000.00 

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

รวม 15,919.00 10,000.00 20,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร    
1. ภำษีค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 60,247,386.58 60,000,000.00 53,000,000.00 
2. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 64,445,774.36 60,000,000.00 59,000,000.00 
3. ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จัดเก็บ
ตำมประมวลรัษฎำกร 5% 

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

4. ค่ำภำคหลวงแร่ 470,923.14 500,000.00 500,000.00 
รวม 135,170,771.77 130,500,000.00 119,000,000.00 

รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ 152,179,801.27 145,000,000.00 129,500,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุน    
1. เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับ อปท.ที่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 

- - - 

2. เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ฯ 

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

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

* ประมำณกำรรำยรับประจ ำปีงบประมำณ  2557  ณ  วันที่  30  มิถุนำยน  2556 
ที่มำ  :  กองคลัง 
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ข้อมูลของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ปีการศึกษา 2556 

 

ตารางจ านวนห้องเรียนและนักเรียน 

ชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จ านวนนักเรียน  (คน) 

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

รวมทั้งสิ้น 19 307 321 629 
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครู 
 

ต าแหน่ง 
ระดับ ค.ศ. 

ครูผู้ช่วย รวม 
1 2 3 4 5 

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

รวม 11 5  1  3 20 
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(บาท) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 

ด้านการท่องเท่ียวที่ประทับใจ 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชิวิตที่ดี 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยที่น่าอยู่ 
ด้านการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 

ตารางแสดงจ านวนครูจ้างสอน/ผู้ช่วยครู/ครูช่วยสอน และลูกจ้างประจ า 

ประเภท จ านวน (คน) 
ครูจ้ำงสอนและครูจ้ำงสอนรำยชั่วโมง 5 
ผู้ช่วยครู - 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ครู) - 
อ่ืนๆ   
     - ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 1 
     - พนักงำนบริกำร 1 
     - พนักงำนขับรถ 1 

รวม 8 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  ได้ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นในปี  พ.ศ.2553  
ซึ่งได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  ดังนี้ 

  ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การจัดสรรงบประมาณในปี  พ.ศ.2553  
ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 2.3 
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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในปี พ.ศ. 2553 จ ำนวน 14 โครงกำร งบประมำณ 48,344,000.-บำท คิดเป็นร้อยละ 41.48 ประกอบ
ไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสำยสะพำนวังวน - บ้ำนทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ที่
2,5 ต ำบลทุ่งบุหลัง ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยบ้ำนเขำน้อย-บ้ำนย่ำนซื่อ ต ำบล
ย่ำนซื่อ อ ำเภอควนโดน ซ่อมสร้ำงขยำยไหล่ทำงผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยบ้ำนควนเก ต ำบล
แป-ระ–บ้ำนอุใดเจริญ ต ำบลอุใดเจริญ ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมคลองล ำจูหนุง  หมู่ที่ 6 ต ำบล
น้ ำผุด อ ำเภอละงู  พัฒนำทุ่นและโป๊ะเทียบเรือ ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำง (HIGH MAST) เป็นต้น 

 ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ปรับปรุง
ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2553 จ ำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ 
16,167,500.- บำท คิดเป็นร้อยละ 13.87 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว             
บ่อน้ ำร้อนบ้ำนโตน จัดอบรมผู้ประกอบกำรอำหำรฮำลำล จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เช่น                       
จัดโครงกำรเปิดฟ้ำอันดำมันสวรรค์สตูล จัดกำรแข่งขนัอันดำมันสตูลมินิฮำล์ฟมำรำธอน เป็นต้น 

 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนิน
โครงกำรเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน/พำณิชยกรรมในปี พ.ศ.2553 จ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 1,320,000.- 
บำท คิดเป็นร้อยละ 1.13 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม
อำชีพ โครงกำรส่งเสริมช่วยเหลือกำรเกษตรกรด้ำนกำรจ ำหน่ำยผลผลิต โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรโรงแรม 
น้ ำมันและยำสูบ โครงกำรประชุมเครือข่ำยสุดยอดผู้น ำ โครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรจัดตั้งโรงงำนผลิต  
น้ ำยำงข้น โครงกำรประกวดศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ เป็นต้น   

 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในทุกระดับในปี พ.ศ.2553 จ ำนวน 17 โครงกำร งบประมำณ  
13,504,100.- บำท คิดเป็นร้อยละ 11.59 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรจัดตั้งศูนย์เสำะหำ 
และพัฒนำเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษในท้องถิ่น (GTX) อุดหนุนจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดสตูล 
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนน ำร่องเน้นหลักสูตรเฉพำะด้ำน (ภำษำ) ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนโรงเรียน
น ำร่องเน้นหลักสูตรเฉพำะด้ำน (กีฬำ) ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง6 โครงกำรอำสำสมัคร
สำธำรณสุขรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภำพ โครงกำรครอบครัวผำสุก สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของเยำวชน  
เป็นต้น 

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่น่าอยู่  องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือท ำให้ชุมชนและสังคมอยู่ ร่วมกันอย่ำงสงบสุขเกิดควำมสำมัคคีเข้มแข็ง         
ในชุมชนในปี พ.ศ.2553 จ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 9,905,000. - บำท คิดเป็นร้อยละ 8.50 ประกอบ         
ไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่ วมตำม
ระบอบประชำธิปไตยของเยำวชน โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมสภำเยำวชน โครงกำรจัดตั้งเครือข่ำยช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย จัดซื้อรถพยำบำลฉุกเฉินประจ ำต ำบล โครงกำรอบจ.พบประชำชน เป็นต้น 

 ด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรกีฬำของจังหวัดสตูลให้มีควำมเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬำ ในปี พ.ศ.2553 จ ำนวน 10 โครงกำร  
งบประมำณ  8,891,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ 7.63 ประกอบด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น จัดกำรแข่งขันกีฬำ
สตูลคัพ จัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 26 คัดเลือกภำค 4 (สตูลเกมส์) จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
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และเยำวชนจังหวัดสตูล จัดอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรกีฬำจังหวัดสตูล อบรม
สัมมนำผู้รับผิดชอบดูแลสนำมกีฬำกลำง ปรับปรุงซ่อมแซมสนำมกีฬำกลำงจังหวัดสตูล เป็นต้น 

 ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล          
ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือรักษำวัฒนธรรม จำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น ในปีพ.ศ.2553 จ ำนวน 13  
โครงกำร งบประมำณ 6,785,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ 5.82 ประกอบด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำร         
เข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันมำฆบูชำ โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันวิสำขบูชำ โครงกำรบรรพชำ
สำมเณร อุปสมบทพระนวกะและบวชศีลจำริณี โครงกำรแข่งขันว่ำวประเพณีจังหวัดสตูล โครงกำรจัดงำน            
วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2553 โครงกำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชำติภำคใต้เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศำสนิกชน เป็นต้น 

 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ.2553 จ ำนวน 5  
โครงกำร งบประมำณ 1,410,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ประกอบด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น จัดสร้ำง
แหล่งอำศัยสัตว์น้ ำทำงทะเล  (ปะกำรังเทียม) โครงกำรอบรมสัมมนำปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โครงกำรประกวดเครือข่ำยอนุรักษ์ดีเด่น โครงกำรจัดเก็บและก ำจัดขยะ  
ในสถำนที่ท่องเที่ยว โครงกำรรักษ์ เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล เป็นต้น 

 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
บุคลำกร เครื่องจักรกล เครื่องใช้ส ำนักงำน และอ่ืนๆ เพ่ือกำรบริหำรและบริกำรประชำชนในปี พ.ศ.2553  
จ ำนวน 55 โครงกำร 10,225,580.- บำท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ประกอบด้วยโครงกำรต่ำงๆ เช่น ก่อสร้ำงศูนย์
ซ่อมเครื่องจักรกล อบจ.สตูล ปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำนอบจ.สตูล อบรมพัฒนำมำตรฐำนและคุณภำพของกำร
บริหำรจัดกำร  อบรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ อปท.จังหวัดสตูล เป็นต้น 

  การจัดสรรงบประมาณในปี  พ.ศ.2554-2555  ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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(บาท) ด้ำนกำรท่องเที่ยวท่ีประทับใจ 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีทันสมัย 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

ด้ำนสังคม 

ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 
ด้ำนควำมสมำนฉันท์และกำรบรหิำรจดักำร
องค์กรที่ดี 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรยีนเป็น
ฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุง

ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555 จ ำนวน 17 โครงกำร  
งบประมำณ  22,085,900.- บำท คิดเป็นร้อยละ 7.51 อบจ.สตูลได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จังหวัดสตูลทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น จัดกำรแข่งขันอันดำมันสตูลมินิ-ฮำล์ฟ
มำรำธอน มหกรรมเปิดโลกทัศน์กำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล วิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดิน 
จัดกำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำ แข่งขันวิ่งผลัดอ่ำวไทยสู่อันดำมัน สงขลำ -สตูล ก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ
แหล่งท่องเที่ยวบ่อเจ็ดลูก ต ำบลปำกน้ ำ จัดท ำสื่อผสมเพ่ือกำรท่องเที่ยว ติดตั้งทุ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555 จ ำนวน 29 โครงกำร งบประมำณ 131,869,850.- บำท คิดเป็นร้อยละ  
44.82 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำน
ห้วยมะพร้ำว-ผัง 41 สำยซอยทุ่งไทยเจริญ หมู่ที่  3 ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน สำยบ้ำนควนสูง-บ้ำนปำเต๊ะ อ ำเภอ
เมือง พัฒนำระบบประปำ ต ำบลควนขัน ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองม ำบัง  ปรับปรุงจุดเสี่ยงและอันตรำย           
บนถนน ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยบ้ำนผัง 6 ต ำบลนิคมพัฒนำ-ผังปำล์ม 5 ต ำบลปำล์ม
พัฒนำ ก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรหินคลุก สำยบ้ำนทุ่งสำยเหรียง หมู่ที่ 2 ต ำบลควนโดน-บ้ำนย่ำนซื่อ           
หมู่ที่ 2 ต ำบลย่ำนซื่อ อ ำเภอควนโดน ก่อสร้ำงสะพำน คสล.บ้ำนช่องงับ -บ้ำนบำรำยี ต ำบลนำทอน อ ำเภอ       
ทุง่หว้ำ  ติดตั้งสัญญำณไฟจรำจรสี่แยก ซอย 10 ต ำบลควนกำหลง อ ำเภอควนกำหลง  เป็นต้น  

 
ด้านเศรษฐกิจ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจ

ในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555 จ ำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ 3,810,000.- บำท คิดเป็นร้อยละ 1.30  
ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรประกวดศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร ส่งเสริมอำชีพ ส่งเสริมกำรลงทุน ปรับปรุงตลำดนัดควนโดน ต ำบล
ควนสตอ อ ำเภอควนโดน ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำตลำดนัดควนโดน ก่อสร้ำงรั้ วลวดหนำม 
รอบตลำดกลำงเพ่ือกำรเกษตรและสินค้ำพ้ืนเมือง ต ำบลควนโดน ปรับปรุงห้องละหมำดตลำดนัดชำยแดน          
วังประจัน ต ำบลควนโดน  เป็นต้น 

 
ด้านสังคม  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสังคม           

ในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555 จ ำนวน 67 โครงกำร งบประมำณ 60,135,816.- บำท คิดเป็นร้อยละ 20.44  
ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนโรงเรียนน ำร่องเน้นหลักสูตรเฉพำะด้ำน (หลักสูตรกีฬำ อุดหนุนโรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์) กำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กพิกำรและครอบครัวจังหวัดสตูล (อุดหนุนศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษประจ ำจังหวัดสตูล) จัดงำนมหกรรมวิชำกำรเปิดโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำเยำวชนมุสลิม (อุดหนุนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมจังหวัดสตูล) จัดกำรแข่งขันกีฬำสตูลลีก ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้มีควำมเสี่ยง อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจังหวัดสตูล บ้ำนท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์รำชัน  
คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก เป็นต้น 
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ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล            
ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือรักษำวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555  
จ ำนวน 24  โครงกำร งบประมำณ 15,324,600.-บำท คิดเป็นร้อยละ 5.21 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำงๆ  
เช่น แข่งขันว่ำวประเพณีจังหวัดสตูลและว่ำวนำนำชำติ  อบรมคุณธรรม จริยธรรมเยำวชนมุสลิม อบจ.สตูล  
เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรสงฆ์ ส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ จัดงำนวันซำลำมัตฮำรีรำยำ  
ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองสตูล ก่อสร้ำงซุ้มประตูเมืองสตูล เป็นต้น 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล              
ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555 จ ำนวน 
13 โครงกำร งบประมำณ 11,614,900.- บำท คิดเป็นร้อยละ 3.95 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น รักษ์
เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม คลองสวยน้ ำใส จัดกำรขยะ
มูลฝอย ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำเกำะหลีเป๊ะ ก่อสร้ำงเขื่อนหินป้องกันคลื่นซัดชำยฝั่ง หลัง รพ.ส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลเกำะสำหร่ำย ม. 5 บ้ำนระยะโตดใหญ่ ก่อสร้ำงงำนป้องกันกำรกัดเซำะตลิ่งคลองฉลุง ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง  
ก่อสร้ำงงำนป้องกันกำรกัดเซำะตลิ่งคลองฉลุง ม.11 ต.ฉลุง อ.เมือง เป็นต้น 

ด้านความสมานฉันท์และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนิน
โครงกำรเพ่ือกำรบริหำรและบริกำรประชำชน ในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555 จ ำนวน 53 โครงกำร 
งบประมำณ 38,045,545.- บำท คิดเป็นร้อยละ 12.93 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรเงิน บัญชี และพัสดุ สุดยอดผู้น ำสู่ควำมสมำนฉันท์ อบจ.พบประชำชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย
ภำคประชำสังคม อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกร จัดท ำแผนกำรพัฒนำของ อบจ.สตูล จัดท ำข้อมูลท้องถิ่น  
อบรมวินัยให้แก่บุคลำกร อปท. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ิมประสิทธิภำพเครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำนอบจ.
สตูล เป็นต้น 

ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  
ได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำโรงเรียนในสังกัด อบจ.สตูล ในระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2555 จ ำนวน 30 โครงกำร  
งบประมำณ 11,304,730.- บำท คิดเป็นร้อยละ 3.84 ประกอบไปด้วยโครงกำรต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้
นอกสถำนที่ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้โดยใช้ค่ำยวิชำกำร รณรงค์ป้องกันยำเสพติด พัฒนำกำรเรียนกำรสอน              
สำระกำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพ อบรมกำรจัดท ำวิจัยครู จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน ก่อสร้ำงซุ้มทำงเข้ำโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ เป็นต้น   

 
  ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

     จำกกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยส่วนใหญ่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ได้ด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี ตำมล ำดับควำมจ ำเป็นและควำมเร่งด่วนในกำรพัฒนำแต่ละ
ด้ำน แตพ่บว่ำกำรด ำเนินกำรในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนมีกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำมำกที่สุด เนื่องจำกข้อจ ำกัดในกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ และงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรมีห้วงระยะเวลำที่ไม่แน่นอน ประกอบกับกำรด ำเนินงำน
โครงกำรต้องใช้งบประมำณค่อนข้ำงสูง จึงมีกำรพิจำรณำที่จะด ำเนินกำรโครงกำรด้ำนดังกล่ำวไว้ในช่วงท้ำย
ปีงบประมำณ ซ่ึงพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์คลังในไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) จึงท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะอยู่ในช่วง
ต้นปีงบประมำณถัดไป อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรส่วนใหญ่ ก็ได้น ำไปสู่กำรปฏิบัติ เ พ่ือแก้ไขปัญหำและ           
ควำมต้องกำรของประชำชน ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ 
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 นโยบายรัฐบาล 
 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคาร
ที่ 23 สิงหาคม 2554 หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของ
รัฐบาล โดยรัฐบาลจะรายงานต่อรัฐสภาเมื่อมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้
มากที่สุดมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล 
ประการที่สอง เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม 
ประการที่สาม เพ่ือน าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งการ
ด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของ
รัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วย 8 นโยบาย ดังนี้ 

  1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 16 เรื่อง ดังนี้ 
    1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
   1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
   1.1.2 เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรงที่เกิดขึ้น   
   1.2 ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” 
     1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
     1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
     1.5 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
     1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
   1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุกน้ ามันเชื้อเพลิง 
   1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงาน 
   1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน 
   1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ 
     1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค 
   1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 

หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3.1 

บทที่  3  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
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   1.8.2 ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
   1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได้ส าหรับผู้สูงอายุ 

1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตประชาชน
ทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรก และรถยนต์คันแรก 
    1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
    1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

1.10.1 เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได ้
1.10.4 จดัสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
    1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก 
     1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
   1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
   1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ 
   1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
     1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  
     1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  

นโยบายที่ต้องด าเนินการระยะ 4 ปี ดังนี้ 
2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

  2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
  2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
     2.5 เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้า
เมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
  3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
  3.2 นโยบายสร้างรายได้ 
  3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ 
และการกีฬา 
  3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
  3.5 นโยบายพลังงาน 
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  3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  4.1 นโยบายการศึกษา 
4.2 นโยบายแรงงาน 

  4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  5.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
  5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
  5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
  5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  
  5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
  6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 
  6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
  6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
  6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
  7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ 
  7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
  7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
  7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
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  7.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
  7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
  7.9 ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
  7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ
อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
8.1.6 สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความ
คาดหวัง 

8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น 
8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 

  8.2. กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลัก นิติธรรม 
8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการ

เชิงรุก 
8.2.3 เ พ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม การน ามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการด าเนินการต่อ
ผู้กระท าผิด 

8.2.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มี
กลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า 
  8.3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน 
8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ 
8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูล

ข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 - 2559) ประกอบด้วย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเ พียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

 วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจ 
  1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
  3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
  4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น า ไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า 
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  4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเปน็ฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

 เป้าหมายหลัก 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 

สัดส่วน ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต ากว่า 5.0 คะแนน 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม

ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ    
เรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 

  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
     (1)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
     (2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
     (3)  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
     (4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
    (1)  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
     (2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
     (3)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
     (4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     (5)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  

  3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
     (1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     (2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
     (3)  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
     (4)  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
     (5)  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
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     (6)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร  
     (7)  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน                        
ให้ความส าคัญกับ 
     (1)  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
     (2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
     (3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
     (4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  

  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความส าคัญกับ 
     (1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ           
ในอนุภูมิภาคต่างๆ  
     (2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
     (3)  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
     (4)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
     (5)  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
     (6)  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  
     (7)  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร  
     (8)  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
     (9)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
     (10)  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น  

  6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
     (1)  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (2)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     (3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
     (4)  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
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     (5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  
     (6)  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

(7)  การควบคุมและลดมลพิษ 
(8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
 ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 

 วิสัยทัศน์ 

“ผู้น าการสร้างมูลค่าเพ่ิมยางพารา สินค้าฮาลาล และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย” 

 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

1.  พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพาราทั้งระบบการผลิตการแปรรูป และ
ช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา 

กลยุทธ์  
1.  พัฒนา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าเพ่ิม เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน

สินค้ายางพารา  
2.  สนับสนุนการสร้างกลุ่มเครือข่าย เกษตรกร ผู้ประกอบการทุกระดับของสินค้ายางพารา

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3.  ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป สินค้ายางพารา ให้ได้

มาตรฐาน 
4.  ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา โดยใช้ศักยภาพการของกลุ่มจังหวัดที่เป็นประตู

สู่นานาชาติด้านยางพารา 
5.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าเพ่ิม

สินค้ายางพารา 

  2.  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

กลยุทธ์  
1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอต่อการพัฒนาสินค้าฮาลาลและ

ได้มาตรฐานการผลิต 
2.  พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจ านวนของสินค้าฮาลาล 
3.  พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพ่ิมสินค้าฮาลาล 
4.  พัฒนาสินค้าให้ได้รับเครื่องหมายการค้าฮาลาลและสร้างอัตลักษณ์สินค้าฮาลาลกลุ่ม

จังหวัด 
5.  พัฒนาช่องทางการตลาดและยกระดับของสินค้าฮาลาลสู่สากล 
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3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเที่ยว และผู้ให้บริการการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 

กลยุทธ์  
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
2.  พัฒนาการเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้บริการท่องเที่ยว กิจกรรม สินค้า และบริการ

ต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน หลากหลาย และเป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
3.  พัฒนาระบบตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

  4.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดและ เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ 
1.  ยกระดับด่านชายแดนและการค้าชายแดนให้สามารถรองรับความต้องการต้องการและ

การเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานสากล 
2.  เสริมสร้างและยกระดับแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 
3.  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สามารถลดต้นทุนและเป็นผู้น าในประชาคมอาเซี่ยน (ยกเว้น            

เส้นทาคมนาคม) 
4.  ปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายคมนาคมให้มีการเชื่อมโยง มีประสิทธิภาพและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ แข่งขัน 
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก 

 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดสตูล 

 วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล 

“เมืองการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน าของอาเซียน  เมืองเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตร           
ต่อสิ่งแวดล้อม (น้ าหนักร้อยละ 30)  

  กลยุทธ์  
1.  เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของ

จังหวัดให้เป็นแบรนด์การท่องเที่ยวระดับโลก และระดับประเทศ  
2.  ปรับปรุงระบบการบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐาน สร้างความอุ่นใจ 

และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว  
3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากล  
4.  สร้างสัมพันธ์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศพร้อมเชื่อมโยงโครงข่าย

ท่องเที่ยวของจังหวัดกับฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน  
5.  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยวสู่สากล เตรียมพร้อมชุมชนร่วม  

พัฒนาการท่องเที่ยว 
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2.  การพัฒนาผลผลิต และสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (น้ าหนักร้อยละ 25)  

  กลยุทธ์   
1.  เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรเชิงสร้างสรรค์ในผลผลิตส าคัญของ

จังหวัดให้ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ให้เข้มแข็ง มีพลังในการจัดการผลผลิตของกลุ่ม และพ่ึงพาตนเองได้  
3.  ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพมาตรฐานฮาลาล และการส่งออก  
4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรของจังหวัดทั้งระบบตั้งแต่              

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าให้สอดคล้องกับการเกษตรคุณภาพท่ีสร้างสรรค์ การแข่งขันทางการค้า และความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

5.  ส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  

3.  การพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและ
ประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน (น้ าหนักร้อยละ 20)  

  กลยุทธ์   
1.  เสริมสร้างสู่เมืองแห่งความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพดี รายได้ดี                    

มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต  
2.  พัฒนาระบบการบริการของภาครัฐให้มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่น และ

พึงพอใจ 
3.  สืบสาน สร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมจากวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน  
4.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย โดยระบบการบริหาร

จัดการชุมชน และพหุวัฒนธรรม  
5.  ส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด าเนินการตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความทันสมัย  
6.  เร่งพัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนรองรับประชาคมอาเซียน และการปรับตัวที่ก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลง  
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน (น้ าหนักร้อยละ 15) 

กลยุทธ์  
1.  สร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาจังหวัด  
2.  เพ่ิมศักยภาพชุมชน และทุกภาคส่วนในการร่วมรักษาอนุรักษ์ ปกป้อง ปราบปราม ฟ้ืนฟู 

ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมบรูณ์มีความสมดุลต่อระบบนิเวศน์และไม่เกิดมลภาวะ  
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3.  พัฒนาระบบในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้ังฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติรวมถึงระบบติดตามในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดความม่ันคง
ที่ยั่งยืนทางทรัพยากร  

5.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การอนุรักษ์ ปกป้อง ปราบปราม ฟ้ืนฟูทั้งในระดับชุมชน อ าเภอ และจังหวัด  

5.  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้า
ชายแดนฝั่งอันดามัน (น้ าหนักร้อยละ 10)  

  กลยุทธ์   
1.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางการคมนาคม ขนส่ง และการโลจิสตกิส์ทางทะเล และทาง

บกท่ีเชื่อมโยงอาเซียน และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
2.  พัฒนาโครงข่ายการบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน และ

สอดคล้องกับความต้องการทางการค้าการบริการที่เป็นสากล  
3.  สร้าง ปรับปรุง และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมขนส่งสู่พ้ืนที่การเกษตร

หลัก พ้ืนที่การท่องเที่ยว และพ้ืนที่ทางการค้า การลงทุนของจังหวัดอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
4.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น ภาคีทุกภาคส่วน และความเข้าใจจากชุมชนในการ

พัฒนาโครงข่ายคมนาคม การขนส่ง และการโลจิสติกส์  
5.  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐให้มีขีดความสามารถในการ

ด าเนินงานการคมนาคมขนส่ง และการโลจิสติกส์ที่สามารถแข่งขันได้ 

 นโยบายของ  นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

1. นโยบายด้านสังคม มีแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 1.1 ด้านการศึกษา  
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ 

ศึกษาจังหวัดสตูล 
(2)  พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบ ให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เน้นความรู้คู่

คุณธรรม 
(3)  มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เป็นโรงเรียนชั้นน าของ

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

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

  1.3 ด้านสังคมสงเคราะห์ 
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

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

  1.4 ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(1)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 

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

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

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

 2. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

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

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

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

     2.3  ด้านการค้าชายแดน 
             (1)  ส่งเสริมการส่งออกสินค้า และพัฒนาการค้าชายแดน  
             (2)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
             (3)  พัฒนาตลาดนัดชายแดนวังประจัน 
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     2.4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
              (1)  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
เพ่ิมความเข้มแข็ง 
              (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า 
              (3)  ส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายสินค้าชุมชนในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายสู่
สากล 

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

 3. นโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

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

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

 4. นโยบายพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการ 

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

 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
 1.1 สถานที่ท่องเท่ียวเสื่อมโทรม 
      1.2 ขาดแรงจูงใจในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
      1.3 การบริหารจัดการสถานที่
ท่องเท่ียวท าได้ไม่เต็มท่ี 

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที่ใน
จังหวัดสตูล 

1. สร้างระบบมาตรฐานการใหบ้ริการ
นักท่องเท่ียว และการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงรุก  
2. อบรมบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียว 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย          
ความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวและปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว             
ให้ดีขึ้น 

2. การพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน 
       2.1 ผลผลิตล้นตลาดและพืชผลทาง
เกษตรราคาไม่แน่นอน 
       2.2 ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง 
      2.3 ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน 
ท่ีดินท ากิน 

เกษตรกรทุกอ าเภอใน
จังหวัดสตูล 

1. ส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรรม 
2. จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
3. พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร 
4. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนา
ทางการเกษตร 

ปัจจัยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 3.2 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ที่ทันสมัย 
    3.1 การคมนาคมไม่สะดวก 
    3.2 ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
    3.3 ระบบน้ าประปาไม่ได้มาตรฐาน
และไม่ทั่วถึง 
    3.4 ผังเมืองไม่ดี 

พ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของอบจ.สตูล 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้
งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมผิว
จราจรและขยายเส้นทางจราจร 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่าเทียบเรือ เขื่อน ตลิ่ง 
และสะพาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์
ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร                
ทั้งทางบกทางน้ า 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลการจราจร 
5. ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต 
6. บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ล าคลอง  
7. สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด                
ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน 

4. การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 
   4.1 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 
   4.2 มีการท าลายทรัพยากรทางน้ า 
   4.3 ขาดการบริหารจัดการในการ
ก าจัดขยะ 
   4.4 ชายฝั่งถูกน้ ากัดเซาะ 
   4.5 ไม่สามารถใช้แหล่งน้ าได้อย่าง
เต็มที่ 
   4.6 ประชาชนไม่มีความรู้และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
สตูล 

1. อนุรักษ์ฟื้นฟพูื้นที่ ชายฝั่งทะเล ป่าไม้              
ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม 
2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาพื้นท่ีเก็บน้ า            
(แก้มลิง) ให้เพียงพอต่อการเกษตร 
3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ              
บ าบัดน้ าเสีย 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้ท่ีดิน และ
ประโยชน์ท่ีดิน และการเป็นเมืองสีเขียว               
อย่างยั่งยืน 
 

5. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
เพื่อนันทนาการ 
   5.1 จังหวัดสตูลไม่มีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานในระดับต าบลอ าเภอ / จังหวัด 
และขาดอุปกรณ์ / ขาดการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง 
   5.2 ขาดการสนับสนุนส่งเสริมด้านการ
กีฬาเฉพาะทาง 

พื้นที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
สตูล 

1. ก่อสร้าง และขยายลานกีฬา และจัดต้ังศูนย์
ฝึกกีฬา 
2. พัฒนา บ ารุง รักษา สนามกฬีาเดิมให้ได้
มาตรฐานรองรับการใช้บริการและ จัดหา
เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ 
ออกก าลังกายให้ครบครัน 
3. จัดกิจกรรมด้านการกีฬา และการแข่งขัน           
เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
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ขอบขา่ยและปริมาณของปัญหา 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการกฬีา
ให้มีความช านาญ มีความรู้ และทักษะในการ
บริการมากขึ้น 
5. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับ
ประชาชน 

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    6.1 ประชาชนขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 

พื้นที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
สตูล 

1. จัดให้มีกิจกรรมและอนุรักษไ์ว้ซึ่งวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี ท่ีมีคุณค่า 
ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง 
2. ฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม คุณธรรม
แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นท่ีส าคัญพิเศษ 
4. ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนา สถาบันทางศาสนา
มีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มี
คุณธรรมและยึดมั่นในหลักศาสนา 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
   7.1 จังหวัดสตูลไม่มีถาบันการศึกษา         
ในระดับอุดมศึกษา 
   7.2 สถาบันการศึกษาไม่มีหลักสูตร 
ท่ีเป็นความต้องการของท้องถิ่น 
   7.4 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
   7.5 สถานบริการสาธารณสขุ                   
มีไม่เพียงพอ/สถานพยาบาลห่างไกล                                   
เดินทางไม่สะดวก 
   7.6 ยาเสพติดระบาดจ านวนมาก 
   7.7 เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 
อันควร    
   7.8 คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ 
ขาดการดูแลอย่างทัว่ถึง 

พื้นที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
สตูล 

1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบศึกษา 
ตามอัธยาศัย  
2. พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา 
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศและการแลกเปลี่ยนนักเรียน 
4. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกัน
และการควบคุมโรค 
5. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มี
ทักษะสูงขึ้น 
7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

8. การลงทุน การพาณิชย์ และ
เศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
8.1 ไม่มีตลาดกลาง 
8.2 การค้าขาดทุน 
8.3 ขาดการลงทุน 
 
 

พ้ืนที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
สตูล 

1. ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และ
การพาณิชย์ 
2. ส่งเสริมการจัดต้ังตลาดเอกชนให้มีความ
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
3. ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน 
4. สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นท่ีเขตปลอดภาษี 
และพัฒนาการคา้ชายแดน 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

9. เมืองสงบสุข 
   9.1 ปัญหายาเสพติดระบาด 
   9.2 ปัญหาอาชญากรรม 

พ้ืนที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
สตูล 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่มอาสาสมัครให้มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 
3. สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ และ   
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ           
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

10. การบริหารจัดการที่ดี 
    10.1 ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
    10.2 การจัดการองค์กรไม่มี
ประสิทธิภาพที่ดีพอ 

พ้ืนที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
สตูล 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน         
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ                  
ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. จัดให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น              
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชน            
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ         
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
4. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน    
ของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือ
สื่อสารให้เพียงพอ เพ่ือการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
และทันเวลา 
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของ
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
เสรีภาพประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ 
 

การใช้ผังเมืองรวมและการประโยชน์ในที่ดินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 จังหวัดสตูล ได้มีการวางและจัดท าผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งใช้บังคับในท้องถิ่นที่ต าบลคลอง
ขุด ต าบลควนขัน และต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ
ขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว โดยมีนโยบายและมาตรการ
เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคม และการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 (1)  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษาและการ
คมนาคมขนส่งของจังหวัด 

 (2)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดและในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 (3)  พัฒนาการทางสังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

 (4)  อนุรักษ์โบราณสถานที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ 

 (5)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ได้แสดงข้อก าหนดไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 -  บริเวณก าหนดเป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  

 -  บริเวณก าหนดเป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยปานกลาง 

 -  บริเวณก าหนดเป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 -  บริเวณก าหนดเป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 -  บริเวณก าหนดเป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 -  บริเวณก าหนดเป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

-  บริเวณก าหนดเป็นสีน้ าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

-  บริเวณก าหนดเป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

-  บริเวณก าหนดเป็นสีน้ าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 



75 
 

ตัวอย่าง แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ของอ าเภอเมืองสตูล 
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 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง  (Strength-S)  

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีทรัพยากรทางทะเล
สมบูรณ์  

2.  เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านที่ตั้งเหมาะสมกับการค้าขายและพาณิชย์นาวี  
3.  จังหวัดสตูลมีขนาดพื้นที่เล็กท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
4.  จังหวัดสตูลมีความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง 

สงบสุข  
5.  เป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ ประชาชนมีความพร้อมและรับฟังความ

คิดเห็นที่ดีต่อส่วนรวม 
6.  มีผลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในจังหวัด 
7.  ประชาชนและเยาวชนให้ความส าคัญในการออกก าลังกายในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 
 
 จุดอ่อน  (Weakness-W) 
1.  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่มีความพร้อม 
2.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
3.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มและการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
4.  ขาดแหล่งน้ าเกษตรและระบบการชลประทานไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรตลอดทั้งปี 
5.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
6.  พ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นปัญหาที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนและการ

พัฒนา 
7.  บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้ความช านาญเฉพาะด้านตามภารกิจที่ถ่ายโอน 
8.  ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ท าให้ต้องพ่ึงพาจากรัฐบาล 
9.  การคมนาคมบางพ้ืนที่ไม่สะดวก ถนนภายในชนบทมีขนาดแคบไม่รองรับปริมาณการจราจร              

ที่เพ่ิมขึ้น 
10.  ความร่วมมือในการประสานงานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน   

ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยังมีไม่มากพอ 
11.  ไม่มีสินค้าท่ีเป็นลักษณะเด่นของจังหวัด (สินค้า OTOP) และเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงจังหวัด  

อ่ืนๆ แต่คุณภาพด้อยกว่า 
12.  ประชาชนขาดวินัยจราจรท าให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตมาก 
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โอกาส  (Opportunity-O) 

1.   เป็นจังหวัดติดทะเลอันดามันและติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีศักยภาพในการพัฒนา                  
เป็นเมืองท่าและการค้าขาย 

2.   มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และต่างประเทศในพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

3.   รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ตามโครงการเศรษฐกิจสามฝ่าย ( IMT-GT ) 
4.   เป็นพื้นที่มีการคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้าน  

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกันได ้
5.   การสนับสนุนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เข้าถึงความต้องการ  

ของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ 
 6.   แนวโน้มการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวตะวันตก นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิง 
วัฒนธรรม และการให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวสีเขียว  

7.   การร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนท าให้เอ้ือต่อการน าส่งผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตฮาลาล 
สู่ตลาดอาเซียน สู่ตลาดมุสลิมในอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดเดียว ฐานผลิตเดียว   
เปิดโอกาสให้การส่งออกผลผลิตของจังหวัดมากข้ึน  

8.   ผลกระทบจากความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้นักท่องเที่ยว    
หวาดกลัว และหันมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้น  
 
  อุปสรรค  (Threat-T) 

1.   กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนและอุทยาน 
แห่งชาติ 

2.   กฎระเบียบข้อกฎหมายระหว่างประเทศไม่เอ้ืออ านวยทางด้านการค้า และการลงทุน 
3.   การคมนาคมทางบกเป็นลักษณะสุดทาง 
4.   กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
5.   ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการผันแปรของตลาดโลก 
6.   ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเจตนารมย์อันดีของ 

ท้องถิ่น 
7.   ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ านาจฯ  
1. ขาดแรงจูงใจในการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในจังหวัด 
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แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

1. พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้ไปสู่สากล เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดสตูล 
โดยเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว รวมตลอดถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจ  และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ด้วยการส่งเสริมเกษตรให้มีศักยภาพในการผลิตและลดต้นทุน
การผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเกษตรและสถาบันการเกษตรให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง 
และการส่งเสริมให้มีตลาดสินค้าพื้นเมืองเพ่ือรองรับการกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดสตูล 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ
บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงรวมถึงการสนับสนุนให้เด็กเยาวชนมีกิจกรรมเรียนรู้ต่อเนื่องโดยตลอด และพัฒนาการกีฬาตามความนิยม
ของประชาชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาสังคมของจังหวัดให้เป็นสังคมสงบสุข ร่มเย็น โดยเน้นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม และศีลธรรมแก่
ประชาชน รวมตลอดถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่งยิ่งในเด็กและ
เยาวชน 

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้ยั่งยืน โดยเน้นการคงไว้ซึ่งพ้ืนที่สีเขียวและทรัพยากรธรรมชาติที่
มีความอุดมสมบูรณ์ ให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของประชาชน รวมถึงการสนับสนุนให้ดูแลและรักษาแม่น้ าล าคลอง
ให้สะอาดอยู่เสมอ 

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการคมนาคมการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีความ
ปลอดภัยและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
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 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   เกษตรเพ่ิมมูลค่า  สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

 
1.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้

ให้กับประชาชนในจังหวัด 
2.  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของ

นักท่องเที่ยว 
4.  พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอด

ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.  พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่ 

6.  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้ความ
สะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

7.  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
8.  รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพ่ือให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล 
9.  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี               

ให้มีความสุข 
10.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 
11.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
12.  พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลง 

พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 4.1 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 4.2 

บทที่  4  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
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1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นรายได้

จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 
2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน มีความ

สงบสุข 

เป้าหมายหลัก 4.3 



 

1. เพิ่ม
แหล่ง
 

2 .เพิ่ม
ภัณฑ์ 
3. มีร
เพียงพ
สามารถ
4. ทรั
อนุรกั
5. กา
และนั
6. กา
ของจั
คุณธร
อนุรกั
7. ปร
สุขแล
อย่างท

 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่ก
(Goals)

มรายได้จากการท่องเท
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐ

มมูลค่าผลผลิตทางกา
 และรายได้ของประช
ะบบโครงสร้างพื้นฐาน
พอต่อความต้องการข
ถรองรับการขยายตัวทางด้
รพัยากรธรรมชาติและ
กษ์และการใช้ประโยชน
รส่งเสริมและพัฒนาก

นันทนาการ 
รรักษาไว้ซึ่งขนบธรรม
ังหวัดให้คงอยู่ตลอดไป
รรม จริยธรรม ยึดมั่นใ
กษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให
ะชาชนมีคณุภาพชีวิต

ละประชาชนมีโอกาสเข
ทั่วถึง 
 
 

จุดม4.4

การพัฒนา 
) 
ที่ยวและปรับปรุง
ฐาน 

ารเกษตรและบรรจุ
ชาชนเพิ่มขึ้น 
นที่ได้มาตรฐาน
องประชาชนและ
ด้านการท่องเที่ยว  
สิ่งแวดล้อมมีการ
น์ร่วมกัน 
การด้านการกีฬา

มเนียมประเพณี
ป ประชาชนมี  
ในหลักศาสนา   
ห้สืบทอดตลอดไป 
ตที่ดี สังคมอยู่ดีมี
ข้าถึงการศึกษา 

มุ่งหมายเพื่อการ

ตั
(

1.1 จํานวนนักท่องเที

1.2 จํานวนแหล่งท่อง

2.1 จํานวนตลาดกลา

3.1 จํานวนสายทางที
บํารุงตามกําหนดเวล

4.1 จํานวนกิจกรรมที
ทรัพยากรธรรมชาติแ
5.1 จํานวนครั้งที่มีกา
สนับสนุนการแข่งขัน
6.1 ประเพณีวัฒนธร
อนุรักษ์ไว้ 
6.2 จํานวนกิจกรรมท
ส่งเสริมและสนับสนนุ
7.1 จํานวนกิจกรรมที
การศึกษา 

รพัฒนา

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 
ที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

งเที่ยวที่ได้รับการพัฒน

างชื้อขายสินค้าเกษตร

ที่ได้รับการบํารุงปกติแ
า  

ที่สร้างจิตสํานึกการอน
และสิ่งแวดล้อม 
ารจัดการแข่งขันกีฬาห
กีฬา 

รรมที่สําคัญที่ได้รับการ

ทางศาสนาที่ได้รับการ
น 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
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ข้อมูลพื้
(Baselin

จํานวน 694,69

นา 
จํานวน 1

ร 
*

และ
จํานวน 1

นุรักษ์
จํานวน 4

หรือ
จํานวน 5

รการ
จํานวน 5

ร
จํานวน 8

น
จํานวน 6

 
พืน้ฐาน 
e Data) 

รวม
ปี 57

97 คน /ปี 54 
10 %

19 แห่ง 
10
แห่

 
1 

แห่

12 สาย 

340
สายท

4 ครั้ง/ปี 
20
ครั้ง

5 ครั้ง/ปี 
25
ครั้ง

5 ครั้ง/ปี 
25
ครั้ง

8 ครั้ง/ปี 
40
ครั้ง

6 ครั้ง/ปี 

25
ครั้ง

ม 
-61 ปี 57 

 % 2 % 

0 
ง 

2 
แห่ง 

 
ง 

1  
แห่ง 

0 
ทาง 

68 
สายทาง 

0 
ัง 

4 
ครั้ง 

5 
ัง 

5 
ครั้ง 

5 
ัง 

5 
ครั้ง 

0  
ัง 

8  
ครั้ง 

5  
ั้ง 

5 
ครั้ง 

เป้าหมาย  (
ปี 58 ปี 5
2 % 2 %

2 
แห่ง 

2 
แห่

- - 

68 
สายทาง 

68
สายท

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง

8  
ครั้ง 

8 
ครั้ง

5 
ครั้ง 

5 
ครั้

 (Targets) 
59 ปี 60 
% 2 % 

 
ง 

2 
แห่ง 

 - 

8 
ทาง 

68 
สายทาง 

 
ั้ง 

4 
ครั้ง 

 
ั้ง 

5 
ครั้ง 

 
ั้ง 

5 
ครั้ง 

  
ั้ง 

8  
ครั้ง 

 
ั้ง 

5  
ครั้ง 

ปี 61 
2 % 

2 
แห่ง 

- 

68 
สายทาง 

4 
ครั้ง 
5 

ครั้ง 
5 

ครั้ง 
8  

ครั้ง 
5  

ครั้ง 
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* 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline Data) 

รวม เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

 7.2 จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ 
จํานวน 2 ครั้ง/ปี 

10  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

 7.3 จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สาธารณสุข 

จํานวน 8 ครั้ง/ปี 
20  
ครั้ง 

4  
ครั้ง 

4  
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4  
ครั้ง 

8. ส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์และ
การค้าชายแดน 

8.1จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุน 
จํานวน  2 ครั้ง/ป ี

5 
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1  
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

9. ประชาชนมีความสงบสุขและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

9.1 กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม/สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จํานวน 2 ครั้ง/ปี 
10 
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2  
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

10. อบจ.สตูลมีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

10.1 ร้อยละจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

179 คน / ปี 56 100 100 100 100 100 100 

 10.2 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อ
การบริการ 

ร้อยละ 91.14 / ปี 56 90 90 90 90 90 90 

 10.3 จํานวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

จํานวน 10 ครั้ง/ป ี
50 
ครั้ง 

10  
ครั้ง 

10 
ครั้ง 

10  
ครั้ง 

10 
ครั้ง 

10 
ครั้ง 

11. พัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูล และเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาการศึกษาคู่การพัฒนาชุมชน 

11.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน 
จํานวน 629 คน/ปี 56 

 
100 

 
100 100 100 100 100 

ทั้งด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และด้านอาชีพ
ของชุมชน 

11.2 ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ผู้บริหาร/ครูจํานวน 20 คน/
ปี 56 

คณะกรรมการศึกษา 
จํานวน 15 คน/ปี 56 

100 100 100 100 100 100 

 11.3 จํานวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

4 ครั้ง/ปี 
20  
ครั้ง 

4  
ครั้ง 

4  
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4  
ครั้ง 

หมายเหตุ*  ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน 
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1. ยุ
การ

2. ยุ

 

ยุทธศ

ยุทธศาสตรก์ารท่อง
ท่องเที่ยวที่ประทบั

ยุทธศาสตรก์ารเกษ

ยุทธ5.1

 
ศาสตร ์
 
งเที่ยวเชิงนเิวศแล
บใจ 

ษตรยั่งยืน 

ธศาสตร์ และแน

ะ 1.1  ส่งเสรมิ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการท
1.2  ส่งเสรมิ
1.3  สร้างร
ประชาสัมพั
1.4  พัฒนา
1.5  ปรับป
ที่น่าสนใจข
1.6  จัดกิจก
1.7  ประชา
1.8  อบรมผ
กับระเบียบ 
การบริการที
2.1 ส่งเสริม
2.2 จัดหาต

นวทางการพัฒนา

ยุ

มการมีส่วนร่วมขอ
รจัดการความรู้ด้าน
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื
มและรักษาสิ่งแวดล
ะบบมาตรฐาน/ใชเ้

พันธ์มาตรฐานให้แก่
าจรยิธรรมของผู้ปร
รุง บํารุงรักษา พัฒ
องนักท่องเที่ยว 
กรรมประจําปีที่น่าส
าสัมพันธ์แหล่งทอ่ง
ผู้ประกอบธุรกิจการ
 กฎ มาตรฐานต่าง
ที่ประทับใจนักท่อง
มและสนับสนุนการ
ตลาดรองรับผลิตภัณ

าท้องถิ่น

ทธศาสตร์ แ
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แนวทาง

งชุมชนและท้องถิน่
การท่องเที่ยวแก่ชุม
น 
ล้อมในแหล่งท่องเที
เทคโนโลยี /จัดศูนย
ผู้ประกอบการ 
ะกอบการธุรกิจท่อ

ฒนาโครงสร้างพื้นฐา

สนใจ และเทศกาล
เที่ยวทุกประเภทให
รท่องเที่ยว มัคคุเท
ๆ รวมตลอดการพัฒ
เที่ยว 
สร้างองค์ความรู้ทา
ณฑ์ทางการเกษตร 

บทที่  5
และแนวทาง

 

งการพฒันา 

นในการใหบ้ริการทอ่
มชน เอกชน และ ป

ที่ยว 
ย์บริการ ในการใหบ้

งเที่ยว 
านและสิ่งอํานวยคว

ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
ห้ทั่วถึงและขยายไป
ศก์ และอาสาสมัคร
ฒนาบุคลากรด้านก

างด้านการเกษตรกร
 

5  
การพัฒนาท้

องเที่ยว  
 ปลกูฝังจิตสํานึกของ

บริการนักท่องเที่ยว

วามสะดวกแหล่งท่อ

ษตลอดทั้งปี 
ปยังประเทศเพื่อนบ้
รด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวให้มคีว

รรม ตามแนวเศรษ

ท้องถิ่น 

งชุมชนในการ

ว และการ

องเที่ยวให้เป็น

บ้าน 
วให้สอดคล้อง
วามรู้ มีทักษะ

ษฐกิจพอเพียง 

 
หน่วยงานที่รบัผิด

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
กองช่าง 

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ดชอบ 

ฯ 

ฯ 
ฯ 

ฯ 

ฯ 
ฯ 
ฯ 

ฯ 
ฯ 
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แนวทางการพฒันา 

 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

 2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร กองแผนฯ 
 2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร กองแผนฯ 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน   
ที่ทันสมัย 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร 
และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง 

กองช่าง 

3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสรา้ง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กองช่าง 
3.3 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพือ่ความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบก 
ทางน้ํา 

กองช่าง 

3.4 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน และการปลูกฝังจิตสํานึก 
และความมีวินยัในการจราจร 

กองช่าง 

3.5 สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต กองช่าง 
3.6 บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง ให้มีประสิทธิภาพ กองช่าง 
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน กองช่าง 

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยนื 

4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมให้มีความ
สมบูรณ์ดังเดิม 

กองช่าง 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาพื้นที่เก็บน้ํา แก้มลิง ใหเ้พียงพอต่อการเกษตรและการดํารงชีวิตและ
สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ 

กองช่าง 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

4.4 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย กองช่าง 
4.5 ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จักการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน กองช่าง 

* 
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ยุทธศาสตร ์
 

แนวทางการพฒันา 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการกีฬาเพื่อความเปน็
เลศิและเพื่อนนัทนาการ 

 

5.1 ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา  กองการศึกษาฯ 
5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการและจัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน 

กองการศึกษาฯ 

5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดา้นกีฬา เป็นประจําและต่อเนื่อง กองการศึกษาฯ 
5.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการกีฬาให้มีความชํานาญ มีความรู้ และทักษะในการบริการ
มากขึ้น รวมตลอดส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทกัษะที่สูงขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

5.5 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน กองการศึกษาฯ 
6. ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษศ์ลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6.1 จัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่า ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจรรโลงไว้ลูกหลานสืบไป  

กองการศึกษาฯ 

6.2 ฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง กองการศึกษาฯ 
6.3 ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทีส่ําคัญพิเศษ  กองการศึกษาฯ 
6.4 ส่งเสริมใหผู้้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
ยึดมั่นในหลักศาสนา  

กองการศึกษาฯ 

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
และสังคม 
 

7.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กองการศึกษาฯ 
7.2 พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  กองการศึกษาฯ 
7.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและการแลกเปลีย่นนักเรียน กองการศึกษาฯ 
7.4 ส่งเสริมสขุภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค สํานักปลัดฯ 
7.5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สํานักปลัดฯ 
7.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สํานักปลัดฯ 
7.7 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึน้ สํานักปลัดฯ 
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

8. ยุทธศาสตรก์ารลงทนุ การพาณิชย์ 
และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

 

8.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิชย์ สํานักปลัดฯ 
8.2 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถกูสุขลักษณะ และปลอดภัย กองแผนฯ/กองช่าง 
8.3 ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน  สํานักปลัดฯ 
8.4 สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ กองแผนฯ/กองช่าง 

9. ยุทธศาสตรเ์มืองสงบสขุ 9.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง 
9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้
ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง 

สํานักปลัดฯ/กองช่าง 

9.3 สนับสนุนการสร้างความสมานฉันทใ์นชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน กองกิจฯ/สํานักปลัดฯ 
9.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมตลอดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

10. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการที่ดี 10.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มคีุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต  

สํานักปลัดฯ/กองกิจฯ 

10.2 จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพฒันาท้องถิ่นโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

กองแผนฯ 

10.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ทุกส่วนราชการ 
10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานทีใ่นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

10.5 พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารใหค้รบถ้วนเพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและ
ทันเวลา 

กองพัสดุฯ/กองช่าง 

10.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร ภารกิจของท้องถิ่นให้ครอบคลุมต่อเนื่อง สํานักปลัดฯ 
10.7 ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรภีาพของประชาชนและส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

กองกิจฯ 
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด 
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

11.1 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน โรงเรียนนิคมฯ 
11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนนิคมฯ 
11.3 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนนิคมฯ 
11.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนนิคมฯ 

 11.5 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนนิคมฯ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ลงวันที่  3 กันยายน 2555  ประกอบด้วย 
  1.  นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย ์ ส.อบจ.สตูล  กรรมการ 
  2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว ส.อบจ.สตูล   กรรมการ 
  3.  นายสมหมาย  ตุกังหัน  ส.อบจ.สตูล  กรรมการ 

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

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการ
บริหารจัดการองค์กร การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรในอนาคต 

องค์การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 6.1 

การติดตามและประเมินผล 6.2 

บทที่  6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
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ส าหรับห้วงระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนา โดยก าหนดให้มี 2 ระยะ คือ 

 1.  การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนาฯ 

 เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินการของโครงการ
ในช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมที่จะท าการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการ  การประเมินผล
ในลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการ
ดังกล่าวลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 นอกจากนี้การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้องใกล้เคียงความจริงมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ข้อมูลในเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับ
แผนหรือโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในระบบการบริหาร
โครงการในปัจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)  ไตรมาสที่ 
4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี ทั้งนี้จะได้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการให้ด าเนินงานสอดคล้องกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ รวมทั้งเพ่ือจะได้
ตรวจสอบว่ายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เริ่มท าภายในปีงบประมาณ 

 2.  การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 

 เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือหาข้อสรุป
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน (lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้ 

 ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่
ปีงบประมาณ ประกอบด้วย 

 (1) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเม่ือเทียบกับเป้าหมาย เป็นการ
ติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการตามแผน
ว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

  (2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  เป็นการติดตามและประเมินผล 
กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการท างานอย่างไร 

  (3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ  
การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถด าเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรม
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ที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการให้บริการที่ผลิ ตโดย
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้กับประชาชนว่าได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
หรือไม่ ทั้งนี้โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก าหนดเป็นเครื่องมือที่จะน าไปติดตามและประเมินผลโดย
เปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ 

   (4) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมิน 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือ เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนใน
จังหวัดไดร้ับประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการที่จัดท าหรือผลิตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อันเป็นผลที่เกิด
จากผลผลิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ได้ก าหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่ 

   ทั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
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