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 6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงความ
ร่วมแรงร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากน้ัน การวางแผนยังเป็นเคร่ืองมือ  ฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจในที่ดีสําหรับผู้บริหารในอนาคต 
 7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้
องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะ
การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 8. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเร่ือง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการ
จัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 
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จังหวัด มาจากการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับเลือกจาก
สมาชิกทั้งหมดให้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2546 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2540  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนมีอํานาจหน้าที่
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย
มาจนถึงปัจจุบัน 

 
  ตราประจําจังหวัด    :    รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล 
     เบ้ืองหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง                                    
           อักษรย่อของจังหวัด  :    สต  
           ดอกไม้ประจําจังหวัด :    ดอกกาหลง 
     ต้นไม้ประจําจังหวัด   :    หมากพลูต๊ักแตน  
  คําขวัญประจําจังหวัดสตูล  :    “สตูล  สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุทธ์ิ” 
 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพฯ 973  กิโลเมตร  มอีาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
      และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
  โดยพ้ืนที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นก้ันอาณาเขต  ระหว่างจังหวัดสตูล 
กับจังหวัดอ่ืน ๆ   และประเทศมาเลเซีย 
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 ขนาดพื้นท่ี   
  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพฯ  973 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวม
พ้ืนที่ที่เป็นส่วนของนํ้าทะเล) เป็นลําดับที่ 63 ของประเทศ และลําดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัด
ปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 
กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร  

 ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ คือ 
ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่ง
ทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน นํ้าเค็มขึ้นถึง มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากน้ัน
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลํานํ้าสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พ้ืนที่ทางตอนเหนือ และทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัด
สตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ัน ยังมีภูเขา
น้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สําคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง 
เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง  

 ลักษณะภูมิอากาศ  
  พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนช้ืนมี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมี
ช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีช่วงฤดูฝนเพียง 4 เดือน เดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน ระหว่างปี 2551 – 2555 ปรมิาณฝนเฉลี่ย 2,507.7 มม. ตกชุกในเดือน สิงหาคมและกันยายน 
  สําหรับ ปี พ.ศ. 2555  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.77 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
24.09 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่ 35.5 องศาเซลเซียส  วันที่ 14 มีนาคม 2555 อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได้
ที่ 21.8 องศาเซลเซียส วันที่ 25 มกราคม 2555 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 125.0 มิลลิเมตร วันที่ 
14 มกราคม 2555 
 

ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2551 – 2555 

ปีพ.ศ. ปริมาณน้ําฝน 
(มม.) 

จํานวนวันทีฝ่นตก 
(วัน) 

ปริมาณฝนที่ตกมาก 
ใน 24 ชม. (มม.) 

วันที่และเดือน 

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

ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
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อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2551 – 2555 

ปี สูงสุดเฉลี่ย สูงสุดวัดได้ ตํ่าสุดเฉลี่ย ตํ่าสุดวัดได้ 

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 
 

ความชืน้สัมพนัธเ์ฉลี่ยรายป ีความชื้นสัมพัทธ์ตํ่าสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี ปี 2551 – 2555 

ปี สูงสุดเฉลี่ยรายปี ความชื้นตํ่าสุด  
(%) 

ความชื้นตํ่าสุด
(เดือน) 

ลมสูงสุดทิศในรอบปี 
กม/ชม 

เดือน 

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

ท่ีมา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 

 
 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของจังหวัดสตูล 

  จังหวัดสตูลมีเน้ือที่ทั้งหมด 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับ
รวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ําทะเล) มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยแบ่งพ้ืนที่ป่าของ
จังหวัดได้ดังน้ี 
 ทรัพยากรป่าไม้ 

 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้ จํานวน  1,259.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 787,175 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 50.81 ของพ้ืนที่จังหวัด (คดิจากเน้ือที่จังหวัด 2,478.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,549,363 ไร่  โดยพ้ืนที่ดังกล่าวไม่นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ําทะเล) แบ่งออกเป็น 

 - ป่าบก เน้ือทีจ่ํานวน  912.27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  570,169  ไร ่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.80 ของพ้ืนที่จังหวัด 

 - ป่าชายเลน เน้ือที่จํานวน 347.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 217,007 ไร่ หรือคดิเป็น
ร้อยละ 14.01 ของพ้ืนที่จังหวัด 
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พื้นทีป่่าไม้จากการสงวนป่า 

พ้ืนที่ป่าไม้จากการสงวนป่าแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่ 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีจํานวน 18 ป่า เน้ือที่ประมาณ 729,974.55 ไร่ (รวมพ้ืนที่

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

 
 

ตารางแสดงรายชื่อป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสตูล 

ลําดับ ชื่อป่าสงวนฯ เนื้อท่ี (ไร่) 
พ้ืนท่ีส่งมอบ 

ส.ป.ก. 

สํารวจถือครอง ปี 2541-2543 
ราชการ/เอกชน/ 
ท่ีพักสงฆ์/ราษฎร 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ราย ไร่ ราย ไร ่

1. ป่าควนบ่อน้ํา 400.00 - - - - -
2. ป่ากุปังและป่าปุโล๊ต 107,025.00 - - - - -
3. ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง  

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

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

ควนข้ีหมา และ 
ป่าควนท่าหิน 

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

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

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

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

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

12. ป่าควนทัง และ 
ป่าเขาขาว 

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

13. ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดงและ ป่า
เขาโต๊ะดู 

1,875.00 - 20 176 - -

14. ป่าเลนจังหวัดสตูล  
ตอนท่ี1 

89,281.00 - - - - -

15. ป่าเลนจังหวัดสตูล  
ตอนท่ี2 

25,950.00 - - - - -
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ลําดับ ชื่อป่าสงวนฯ เนื้อท่ี (ไร่) 
พ้ืนท่ีส่งมอบ 

ส.ป.ก. 

สํารวจถือครอง ปี 2541-2543 
ราชการ/เอกชน/ 
ท่ีพักสงฆ์/ราษฎร 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ราย ไร่ ราย ไร ่

16. ป่าเลนจังหวัดสตูล  
ตอนท่ี3 

30,593.75 - - - - -

17. ป่าเลนจังหวัดสตูล  
ตอนท่ี4 

55,687.00 - - - - -

18. ป่าเลนจังหวัดสตูล  
ตอนท่ี5 

75,924.80 - - - - -

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

2. อุทยานแหง่ชาติ 

จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ  จํานวน  3  แห่ง  เน้ือที่ประมาณ  1,241,406.25  ไร่  แบ่งเป็น 
-  พ้ืนที่บก  เน้ือที่ประมาณ  304,693.75  ไร่   
-  พ้ืนที่นํ้า  เน้ือที่ประมาณ  936,712.50  ไร่   

อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจํานวน 3  แห่ง ได้แก่ 

 * อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เน้ือที่  196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร่   
 * อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เน้ือที่  1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร่   
 * อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เน้ือที่ 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่ 

(พ้ืนที่จังหวัดตรัง-สตูล)  สําหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเน้ือที่ประมาณ 187,656.25 ไร่ 
3. วนอุทยาน 

จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จํานวน 1 แห่ง เน้ือที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25  
ไร่  ได้แก่   

* วนอุทยานธาราสวรรค์  อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอควนกาหลง   
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  จํานวน  2 แห่ง  ได้แก่ 
* เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด  เน้ือที่ 1,288.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 805,000  

ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) สําหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเน้ือที่ประมาณ 88,250.00  ไร่  
* เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง เน้ือที่ 181.95 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 113,721 

ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดสงขลา - สตูล)  สําหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเน้ือที่ประมาณ 49,243.00  ไร่ 
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5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

 จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  จํานวน  1 แห่ง  เน้ือที่  20.43  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   
12,770 ไร่ ได้แก่  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา (พ้ืนที่เป็นภูเขา เน้ือที่ 12,500.00  ไร่    
พ้ืนที่เป็นหนองน้ํา  เน้ือที่  270.00  ไร่) 
 

ตารางแสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า /เขตห้ามลา่สัตว์ป่าของจังหวัดสตูล 
 

ลําดับ ชื่อวนอุทยาน/เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ปา่/เขตห้ามล่า เนื้อที ่(ไร่) 

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

 ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 

  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 ป่าชายเลน 
 พื้นทีป่่าชายเลนของจังหวัดสตูล 

         จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอําเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่  อําเภอทุ่ง
หว้า    อําเภอละงู อําเภอท่าแพ และอําเภอเมือง มีเน้ือที่ประมาณ 217,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่
จังหวัด  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2524 มีการกําหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูลออกเป็น 
5 ป่า  คือ 

- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 1  อยู่ในเขตอําเภอทุ่งหว้า, อําเภอละงู 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 2  อยู่ในเขตอําเภอละงู, อําเภอเมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 3  (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอําเภอเมือง 
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 4  (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตํามะลัง) อยู่ในเขตอําเภอเมือง 

  ทรัพยากรนํ้า 

1. ลํานํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญ  ได้แก่ 
   - คลองละงู  ความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร ต้นนํ้าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของ 
จังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดตามแนวเส้นแบ่งเขตอําเภอละงู และอําเภอ          
ควนกาหลง ความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา   
    - คลองมําบัง  ต้นนํ้ามีอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอําเภอควนกาหลงและอําเภอควนโดน   
    - คลองบาราเกต ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ต้นนํ้าอยู่บริเวณเขาสามยอด              
ดอนสีเดน ไหลผ่านอําเภอควนกาหลงเข้าสู่อําเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง 
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- คลองลําโลนน้อย ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นนํ้าอยู่บริเวณเขาเขียว เขาไคร
เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอําเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตาแหลม เป็นคลองที่มีสายน้ําไหลตลอด
ทั้งปี 

- คลองท่าจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร  ต้นนํ้าเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศ
มาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายน้ีอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล บริเวณอ่าว 
ท่าจีน 

2. แหล่งนํ้า จํานวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 199 แห่ง แหล่งนํ้าเอกชน 
จํานวน 776 แห่ง และแหล่งนํ้าอ่ืนๆ จํานวน 71 แห่ง 

3. ฝาย จํานวน 28 แห่ง 

  ทรัพยากรแร่ธาต ุ
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล มีช้ันหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ทําให้มีการพบแหล่งแร่และ

แร่ที่สําคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แร่แบไรต์พบบริเวณอําเภอทุ่งหว้า และอําเภอควนกาหลง พลวงพบบริเวณ
อําเภอควนกาหลง อําเภอละงู ดีบุกพบบริเวณควนโดนและอําเภอควนกาหลง นอกจากน้ันยังพบแร่อ่ืนๆอีก
หลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน และวุลเฟรม เป็นต้น การเดินทางไปกลับใช้เวลา ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  

  แหล่งท่องเท่ียว 

 จังหวัดสตูล มศีักยภาพในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก เพราะมีแหล่งท่องเทีย่วที่สําคัญทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ได้แก่ 
  - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอํามาตย์ตรี  
พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น  บินตํามะหงง) เจ้าเมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2532 และได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน์เพ่ือจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน            
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543  

- มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รู้จักกันอีกช่ือหนึ่งว่า มัสยิดมําบัง สร้างขึ้นต้ังแต่สมัยพระยา
สมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮําหมัดอาเก็ม) เป็นเจ้าเมืองสตูล ช่ือมําบังต้ังตาม ช่ือเมืองสตูลในสมัยน้ัน ต่อมาในปี 
พ.ศ.2517 ได้รื้อทิ้งและดําเนินการก่อสร้างใหม่บนเน้ือที่เดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ มาทรงเปิด เมื่อวันที่  20  กันยายน  พ.ศ.  2522 

- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อปี พ.ศ. 2508 กรมราชทัณฑ์ได้บุกเบิกบริเวณอ่าวตะโล๊ะอุดัง 
และอ่าวตะโล๊ะวาว  เกาะตะรุเตา  ให้เป็นทัณฑสถาน และเป็นนิคมฝึกอาชีพของนักโทษการเมือง ซึ่งเมื่อปลาย  
ปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมืองจากคดี กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) และกบฎนายสิบ (พ.ศ.2478)  
มาคุมขังยังเกาะตะรุเตา ต่อมากรมป่าไม้ได้ถอนการเป็นสภาพการเป็นเขตหวงห้ามเพ่ือการราชทัณฑ์บนเกาะ
ออก แล้วจึงประกาศให้เกาะเหล่าน้ีเป็น  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติลําดับที่ 8 ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล         
จึงได้รับการยกย่องให้เป็น ASEAN  Heritage  Parks and  Reserves  หรือ อุทยานมรดกของอาเซียน           
เมื่อปี 2525 
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-  เกาะกลางและเกาะไข่  ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 กิโลเมตร 
จะพบเกาะกลางและเกาะไข่เคียงคู่กัน ช่ือเกาะกลางน้ันสืบเน่ืองมาจากตําแหน่งซึ่งก่ึงกลางระหว่างเกาะ             
ตะรุเตาและเกาะอาดัง ส่วนช่ือเกาะไข่น้ัน เพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะน้ีเป็นที่วางไข่ของ
เต่าทะเลน่ันเอง นอกจากหาดทรายท่ีสวยงามแล้วยังมี ซุ้มประตูหิน ประติมากรรมท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์ให้
โดดเด่นตรึงใจแก่ผู้พบเห็นทุกคน 
  -  เกาะอาดัง ชายหาดบริเวณแหลมสนของเกาะอาดัง เหมาะสมแก่การพักแรม เพลิดเพลิน
กับความงามทัศนียภาพของท้องฟ้าจรดนํ้า แซมด้วยเกาะแก่งต่างๆ ทางเดินเท้าที่นําทางไปสู่นํ้าตกอันเป็น
แหล่งนํ้าจืดที่ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเลได้ใช้ ดํารงชีพบนเกาะมาเป็นเวลานานแสนนาน 

-  เกาะหลีเป๊ะ  ทางใต้ของเกาะอาดังไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ต้ังของเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมี
ชาวเลอาศัยต้ังถิ่นฐานอยู่ต้ังแต่ปลายสมัย รัชกาลที่ 5 ยามนํ้าลงลานกว้างของปะการังหลากสีใต้ผิวนํ้าที่ใส
คล้ายกระจกทางด้านหน้าเกาะจะพ้นนํ้ามารับแสงอาทิตย์เต็มๆ 
  -  เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่น    
สะดุดตาผู้ผ่านมาด้วยหาดหิน  ก้อนกลมรีขนาดใหญ่ต่าง ๆ กันวางเรียงรายให้ชมลานตาดูลื่นเป็นเงาวาววับ
เกลี้ยงเกลา เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพ้ืนเข้มสลับริ้วลายเส้นสีอ่อนของหินงามจับตา 
  -  เกาะบุโหลน หมู่เกาะบุโหลนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
ต้ังอยู่ห่างจากท่าเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นสถานที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงเพราะธรรมชาติที่โดดเด่นไม่แพ้หมู่เกาะอ่ืนๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเล หรือ 
บุโหลนใหญ่ มีทิวสนขึ้นริมหาดทรายขาวเป็นแนวยาวเสมือนเป็นแนวกําแพงป้องกันภัยทางด้านเหนือและด้าน            
ใต้ สามารถกําบังลมได้ดีและยังมีชาวประมงเรือเล็กมาอาศัยจอดเรือหาปลามิได้ขาด การเดินทางสะดวกมี
บังกะโลของเอกชน ไว้สําหรับเป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว อาหารและเคร่ืองด่ืมมีไว้บริการพร้อมบนเกาะน้ี 
  -  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพ้ืนที่ 210 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ติดชายแดนประเทศ
มาเลเซีย ต้ังแต่พ้ืนที่ป่าดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในทะเลจึงมีพ้ืนที่
รับผิดชอบส่วนหน่ึงอยู่ในทะเลสุดชายแดนไทย ด้านทิศใต้จรดรัฐเปอร์ลิส  มีป่าไม้มีค่า และสัตว์ป่านานาชนิด 
มีถ้ําและน้ําตกสวยงามหลายแห่ง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาและท่องเท่ียวแก่ผู้ที่สนใจ
เก่ียวกับป่าต่างๆ เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารของแม่นํ้าและลําคลองต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล มีบ้านพักมาตรฐาน
รับรองนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 150 คน พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

-   อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติสุดท้ายของจังหวัดสตูล     
ที่ทําการต้ังอยู่บริเวณอ่าวนุ่น  ตําบลปากนํ้า อ.ละงู มีพ้ืนที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอําเภอละงู ถึงเขต 
จังหวัดตรัง ครอบคลุมเกาะต่าง ๆ ตามแนวชายฝ่ังต้ังแต่ เกาะลิดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนและเกาะเภตรา
ของจังหวัดตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีช่ือเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ได้แก่ เกาะลิดีและ            
เกาะเภตรา มีที่พักรับรองนักท่องเที่ยวของเอกชน 20 หลัง ที่เกาะบุโหลน 
   -  แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ต้ังอยู่ทางปากอ่าวสตูล สามารถน่ังเรือจากด่าน
ศุลกากรเกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ 1 ช่ัวโมง และสามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์ห่างจาก 
สี่แยกเจ๊ะบิลังประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหลมย่ืนล้ําไปในทะเลอันดามัน มีหมู่บ้านชาวประมงและ 
หาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียด 
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-  หาดปากบารา เป็นชายฝั่งริมทะเลอยู่ในตําบลปากนํ้า อําเภอละงู ห่างจากที่ว่าการอําเภอ
ละงู 10 กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือที่สําคัญทางการประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา มีทิวสน          
ให้ความร่มรื่นตลอดแนวหาดยาวเหยียดซึ่งขนานไปกับถนนสายละงู-ปากบารา 

-  น้ําตกวังสายทอง ต้ังอยู่ที่ตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ 2 ทาง 
คือ ทางอําเภอละงู ตรงข้ามทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ตําบลกําแพง จากจุดน้ีถึง
นํ้าตกระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหน่ึงคือ ทางอําเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ตําบลป่าแก่
บ่อหิน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ความงามของนํ้าตกวังสายทองอยู่ที่แอ่งนํ้าแต่ละช้ันซึ่งมีลักษณะคล้าย 
ดอกบัวบานลดหลั่นกันลงมาต้ังแต่ช้ันบนสุดถึงตํ่าสุด  

-  น้ําตกธาราสวรรค์  เป็นนํ้าตกที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงมีถึง 5 ช้ัน ต้ังอยู่ที่ตําบลควนกาหลง
อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใช้เส้นทางจากสามแยกนิคมฯ           
ผ่านที่ว่าการอําเภอควนกาหลงแยกเข้าทางซอย 10 
  -  น้ําตกปาหนัน  มีต้นนํ้ามาจากภูเขาหัวกาหมิง ต้ังอยู่ที่ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง                
มีระยะทางจากตัวเมืองสตูล ประมาณ 39 กิโลเมตร เป็นนํ้าตกที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งด้วยวิทยาการสมัยใหม่ 
แต่มีการสร้างเข่ือนผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อมอยู่บริเวณนํ้าตก ซึ่งส่งผลให้มีทัศนียภาพบริเวณน้ัน
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ตามธรรมชาติแท้ๆ ของป่าและภูเขายังคงอยู่อย่างครบถ้วน สายนํ้าจากนํ้าตก
ปาหนันยังไหลอย่างสมํ่าเสมอ  
  -  น้ําตกธารปลิว  ต้นนํ้าเกิดจากเขาลุงเครอะในเขตจังหวัดตรัง-สตูล เป็นนํ้าตกที่สวยงาม  
อีกแห่งหน่ึงของจังหวัดสตูล อยู่หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า ห่างจากที่ว่าการอําเภอ 14 กิโลเมตร           
มีลักษณะเป็น 2 ช้ัน ช้ันล่างเป็นแอ่งนํ้าขนาดกว้าง 40 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร รอบๆ บริเวณร่มรื่นด้วย
พรรณไม้หลากหลาย 

-  ถํ้าเจ็ดคด  ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลปาล์มพัฒนา อําเภอมะนัง เป็นถ้ําขนาดใหญ่ กว้าง70 - 80 
เมตร  ยาวประมาณ  600 เมตร บางช่วงสูง 100 - 200 เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมีคลองใหญ่ทะลุ
ภูเขาเหมาะแก่การล่องเรือเที่ยวถ้ํา ชาวบ้านเปลี่ยนช่ือใหม่ว่า “ถํ้าสัตคูหา” มี 7 ช้ัน 

-  ถํ้าภูผาเพชร  เป็นถ้ําขนาดใหญ่  มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก  ภายในถํ้ามีลักษณะเป็น
ห้องโถงแบบโรมันหลายห้อง บริเวณกลางถ้ําเป็นลานกว้าง มีเวทีลักษณะคล้ายลานแสดงคอนเสิร์ต มองข้ึนไป
บนเพดานถ้ํา จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ท้องที่ 
อําเภอมะนัง 

-  ถํ้าลอดปูยู  ต้ังอยู่บริเวณตอนใต้ของเขายะเก่ง ในเขตอําเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม 
เช่น เพดานถํ้า ประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ที่งดงาม ระหว่างสองฝั่งคลองปูยูน้ันประกอบไปด้วย พันธ์ุป่าชาย
เลนที่ยังอุดมสมบูรณ์ การเดินทางไปยังถ้ําลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือที่ท่าเรือตํามะลัง 

-  ถํ้าเล-สเตโกดอน ต้ังอยู่หมู่บ้านคีรีวง ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นถ้ํา            
ดึกดําบรรพ์ที่สวยงามและยาวที่สุดในประเทศไทย กว่า 4 กิโลเมตร มีซากฟอสซิลของสัตว์โบราณ อายุ 500 
ล้านปี มากมายภายในถํ้า และตามผนังถ้ํา ซึ่งการเดินทางลงสู่ปากทางเข้าถ้ําจะใช้เรือแคนนูเป็นพาหนะ                
พาเข้าไปชมความงามและความมหัศจรรย์ของถ้ํา 
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  การแบง่เขตการปกครอง 

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

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 

1. อําเภอเมืองสตูล 12 70 1 3 10 
2. อําเภอควนโดน 4 31 - 1 4 
3. อําเภอควนกาหลง 3 32 - - 3 
4. อําเภอทุ่งหว้า 5 35 - 1 5 
5. อําเภอละงู 6 61 - 1 6 
6. อําเภอท่าแพ 4 31 - - 4 
7. อําเภอมะนัง 2 19 - - 2 

รวม 36 279 1 6 34 

                  ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 

  การบรหิารราชการ 

   จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน  3  รูปแบบ  คือ 
1)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ซึ่งต้ังหน่วยงาน    

ในพ้ืนที่จังหวัด จํานวน  50  หน่วยงาน  
  2)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ 

ออกเป็น    2   ระดับ   คือ 
   ระดับจังหวัดประกอบด้วย ส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน  32  หน่วยงาน  

  ระดับอําเภอประกอบด้วย 7 อําเภอ 36 ตําบล  279 หมู่บ้าน 
           3)  การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาล
เมือง 6 เทศบาลตําบล และ 34 องค์การบริหารส่วนตําบล 
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  การรักษาความสงบเรียบร้อย  

  จังหวัดสตูล  ได้ดําเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดทั้งได้รณรงค์ในการป้องกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและ
แหล่งอบายมุขต่างๆ  โดยการร่วมมือของฝ่ายตํารวจ  ทหาร ฝ่ายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุ่ม
ความผิดและสัดส่วนการเกิดสถิติต่างๆ  ดังน้ี 

 
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล 

ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 เปรียบเทยีบกับ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 

ประเภทความผิด 
ปี 2555 ปี 2556 + เพ่ิม 

-ลด 
ร้อยละ เป้าหมาย 

ค้าง

เก่า 
หมายเหตุ 

แจ้ง จับ แจ้ง จับ 

1.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  39 26 40 23 +1 57.50 ไม่บรรลุ  63.27 

    1.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 32 21 32 17 เท่ากัน     
    1.2 ปล้นทรัพย์ 2 1 1 1 -1     
    1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 5 4 4 4 -1     
    1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่          
    1.5 วางเพลิง - - 3 1 +3     
2.คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  159 101 109 70 -50 64.22 ไม่บรรลุ  72.32 

    2.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 32 21 32 17 เท่ากัน     
    2.2 ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 2 1 2 2 เท่ากัน     
    2.3 กระทําให้ตายโดยประมาท 2 2 1 - -1     
   2.4 พยายามฆ่า 59 33 29 19 -30     
   2.5 ทําร้ายร่างกาย 51 36 31 21 -20     
3.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 216 112 214 113 -2 52.80 ไม่บรรลุ  62.17 

   3.1 ลักทรัพย์  188 93 190 98 +2     
   3.2 ว่ิงราวทรัพย์ 9 9 3 3 -6     
   3.3 รีดเอาทรัพย์          
   3.4 กรรโชกทรัพย์          
   3.5 ชิงทรัพย์ (รวม) 5 4 4 4 -1     
    บาดเจ็บ-ตาย          
    ไม่บาดเจ็บ          
   3.6 ปล้นทรัพย์ 2 1 1 1 -1     
   3.7 รับของโจร - - 1 1 +1     
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ประเภทความผิด 
ปี 2555 ปี 2556 + เพ่ิม 

-ลด 
ร้อยละ เป้าหมาย 

ค้าง

เก่า 
หมายเหตุ 

แจ้ง จับ แจ้ง จับ 

4. คดีอาญาท่ีน่าสนใจ 80 29 97 22 +17 22.68 ไม่บรรลุ   

  4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 47 11 49 15 +2     
  4.2 โจรกรรมรถยนต์ 4 2 5 2 +1     
  4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 2 1 - - -2     
  4.4 โจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร 1 1 - - -1     
  4.5 ปล้นชิงรถโดยสาร          
  4.6 ปล้นชิงรถแท็กซ่ี          
  4.7 ข่มขืนและฆ่า          

  4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่          
  4.9 ฉ้อโกง 9 5 25 4 +16     
  4.10 ยักยอก 17 9 18 1 +1     

 
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของตํารวจภูธรจังหวัดสตูล  

ต้ังแต่ ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 

ประเภทความผิด 

ปี 2555 ปี 2556 
+ เพ่ิม 
– ลด 

 

ร้อยละ 

 

หมายเหตุ จับ คน จับ คน 

5.คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 2,026 2,522 3,071 3,495 +1,045   

   5.1 อาวุธปืน 319 373 280 308 -39   

        - ธรรมดา 317 369 276 300 -41   

        - สงคราม 2 4 4 8 +2   

   5.2 การพนัน 118 331 120 269 +2   

        - การพนันท่ัวไป 103 316 91 240 -12   

        - การพนันสลากกินรวบ 15 15 29 29 +14   

   5.3 ยาเสพติดให้โทษ 1,535 1,764 2,635 2,882 +1,100   

   5.4 ปรามการค้าประเวณี 53 53 36 36 -17   

   5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 1 1 - - -1   
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  เศรษฐกิจ 
  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี 
2554 จังหวัดสตูลมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี จํานวน 33,951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ โดยมีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับยะลาและนราธิวาส โดยอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มขยายตัว ยกเว้นปี 2551 เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน ทําให้ผล
ผลิตทางการเกษตรลดลง และผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก โดยจังหวัดสตูลหดตัวมากกว่าทุกจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยกเว้นจังหวัดปัตตานี และกลับมาฟ้ืนตัวในปี 2552 เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
เอ้ืออํานวยต่อผลผลิตภาคการเกษตร 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล เฉลี่ยต่อหัว(GPP Per Capita) เท่ากับ 114,657 บาท สูงกว่า
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 110,875 บาท โดยจังหวัดสตูลมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวรองจาก
จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา แต่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของภาคใต้ที่ 125,270 บาท 

  ภาคการเกษตร  
   โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ยังคงพ่ึงพาภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยในปี 2554 มี
สัดส่วนร้อยละ 49.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยการผลิตสาขาประมง มีสัดส่วนร้อยละ 
33.6 ของมูลค่าภาคการเกษตร โดยมูลค่าการผลิตหลักมาจากกุ้งขาว และประมงทะเลนํ้าลึก รองลงมาเป็น
การผลิตภาคการเกษตร ร้อยละ 18.2 จากพืชเศรษฐกิจหลักคือยางพาราและปาล์มนํ้ามัน 

  การประมง  

  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงและการทําการ
ประมงสาวมารถสร้างรายได้รวมท้ังหมด ปีการผลิต 2544 มูลค่า 7,946.74 ล้านบาท แยกเป็นรายละเอียด
ดังน้ี 
  1.การทําการประมง มีมูลค่าผลผลิตทั้งหมด 2,796.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของ
รายได ภาคการประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1.1 ประมงทะเล 
- การทําประมงพาณิชย์ เรือประมงจํานวน 369 ลํา ปี 2554 มีผลผลิตทั้งหมด 

83,394.05 ตัน มูลค่า 1,957.19 ล้านบาท 
- การทําประมงพ้ืนบ้าน มีชุมชนชาวประมง 75 ชุมชน ในพ้ืนที่ 4 อําเภอ 

ชาวประมง 3,653 ราย มีผลผลิตทั้งหมด 9,133.65 ตัน มูลค่า 1,957.15 

1.2 การจับสัตว์นํ้าจืด ทําการประมงทุกอําเภอ มีผลผลิต 1,110 ตัน มูลค่า 53.36 ล้านบาท 
2.การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สร้างรายได้เข้าจังหวัด รวมทั้งหมด 5,149.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ  64.81 ของรายได้จากภาคการประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ.2557–2561 (ฉบับปรับปรุง) หน้า 20 

    2.1  การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด มีเกษตรกร 2,362 ราย ผลผลิต 1,338.22 ตัน มูลค่า 59.05 
ล้านบาท โดยอําเภอเมืองมีเกษตรกรมากที่สุด 427 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.07 
    2.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

- การเพาะเลี้ยงปลานํ้ากร่อย ประกอบด้วย การเลี้ยงและอนุบาลปลานํ้า
กร่อย มีเกษตรกรจํานวน 1,823 ราย ผลผลิต 957.066 ตัน มูลค่า 191.43 
ล้านบาท โดยอําเภอที่มีเกษตรกรมากที่สุดคืออําเภอละงู 718 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 39.38 

- การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาว
แวนนาไม มีเกษตรกร 445 ราย ผลผลิต 35,472.32 ตัน มูลค่า 4,682.35 
ล้านบาท และมีการเพาะอนุบาลกุ้งทะเล มีผลผลิต 2,073 ล้านตัว มูลค่า 
217.07 ล้านบาท 

การเกษตรกรรม 

 จังหวัดสตูลมีเน้ือที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 602,780.25 ไร่ คิดเป็น   
ร้อยละ 34.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ 
 1. ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกยางพารารวม 422,285.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.06 ของ
พ้ืนที่ทําการเกษตรท้ังหมด โดยมีพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอําเภอ ให้ผลผลิตรวม 73,560.16 ตัน และสามารถ            
ทํารายได้ให้แก่จังหวัด มีมูลค่ารวม 6,474.975 ล้านบาท 
 2. ปาล์มน้ํามัน  มีพ้ืนที่ปลูก 80,072.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร
ทั้งหมด พ้ืนที่ให้ผล 60,933.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 146,743.91 ตัน สามารถทํารายได้ให้แก่จังหวัดมูลค่ารวม 
649.027 ล้านบาท 
 3. ข้าวนาปี  พ้ืนที่ปลูก 32,624.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 
ผลผลิตข้าวเปลือกรวม  12,933.09 ตัน สามารถทํารายได้ให้กับจังหวัดมีมูลค่า 128.037 ล้านบาท 
 4. ไม้ผล  การทําสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรายย่อยที่มีพ้ืนที่สวนขนาดเล็ก 1- 5 ไร่ มี
พ้ืนที่ปลูกรวม 15,666.25 ไร่ พ้ืนที่ปลูกมีอยู่ทั่วไปทุกอําเภอ ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูกได้แก่ เงาะ ลองกอง มังคุด 
ทุเรียน และส้มโอ เป็นต้น ให้ผลผลิตรวม 10,839.85 ตัน คิดเป็นมูลค่า 222.174 ล้านบาท 

เงาะโรงเรียน พ้ืนที่ปลูกรวม 3,109.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 2,263.02 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 
35.371 ล้านบาท 

ลองกอง พ้ืนที่ปลูกรวม 5,325.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 3,507.76 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 89.863 
ล้านบาท 

มังคุด พ้ืนที่ปลูกรวม 1,872.75 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,079.56 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 20.514 
ล้านบาท 

ส้มโอ พ้ืนที่ปลกูรวม 115.00 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 87.08 ตัน คิดเป็นมูลคา่รวม 1.638 ลา้นบาท 
ทุเรียน พ้ืนที่ปลูกรวม 2,752.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,577.21 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 43.582 

ล้านบาท 
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จําปาดะ พ้ืนที่ปลูกรวม 1,260.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 773.85 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 16.250 
ล้านบาท 

ไม้ผลอ่ืนๆ  พ้ืนที่ปลูกรวม 1,231.50 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 1,551.37 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 
14.96 ล้านบาท 

5. ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว พ้ืนที่ปลูกรวม 3,885.25 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 4,330.73 ตัน คิด
เป็นมูลค่ารวม 163.628 ล้านบาท 

6. พืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อยคั้นนํ้า และมันเทศ เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 419.50 ไร่ ผลผลิต
รวม 785.50 ตัน มูลค่ารวม 8.290 ล้านบาท 

7. พืชผัก เช่น แตงโม พริกขี้หนู แตงกวา ฟักทอง ฟักเขียว ตะไคร้ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว 
ข้าวโพดหวาน ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า และผักบุ้ง เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 5,178.75 ไร่ ผลผลิตรวม 7,206.13 
ตัน มูลค่ารวม 196.291 ล้านบาท 

8. พืชอ่ืนๆ เช่น สะตอ ไผ่ และป่าชุมชน เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม 42,648.75 ไร่ 

  การอุตสาหกรรม  

จังหวัดสตูล มีโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 1 จําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ที่มาจดทะเบียน
กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ยอดรวมสะสม ถึงวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 
301 โรงงาน เงินลงทุน 2,365.49 ล้านบาท แรงงาน 4,385 คน โดยจําแนกเป็นพวกโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังน้ี 
 

จําพวกที ่
จํานวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จํานวนเงินทุน  

(ล้านบาท) 
จํานวนคนงาน (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 
 
จําแนกตามเงินลงทุน ดังนี้ 

1. โรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทนุไม่เกิน 10 ลา้นบาท (ไม่นับโรงงานสีข้าว) จํานวน 167 โรง 
ได้แก่ โรงงานซ่อมรถ,โรงงานขุดตักดิน, โรงงานดูดทราย เป็นต้น 

2. โรงงานขนาดกลางที่มีเงินทุน 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาทจํานวน 40 โรง ได้แก่ 
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และโรงงานผลิตยางรมควัน เป็นต้น 

3. โรงงานขนาดใหญ่ที่มีเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไปจํานวน 3 โรง ประกอบด้วย 
  3.1 บริษทั กว๋างเข่ินรับเบอร์(สตูล)จํากัด ประกอบกิจการผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR-5L, 
20L จํานวนคนงาน 148 คน เงินลงทุน 276.25 ล้านบาท  

3.2 บริษทั ผลติภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จํากัด ประกอบกิจการ ผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง จํานวนคนงาน 1,289 คน เงินทุน 195.00 ล้านบาท 
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ปาล์มซึ่งเป็นสินค้าทุนที่มีมูลค่าสูง และสินค้าอ่ืนๆ ในลําดับต้น อาทิเช่น กะปิ กุ้งฝอยหมักเกลือ และผ้าโสร่ง
ปาเต๊ะ เป็นต้น 

ปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวม  176.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 
2555 มูลค่ารวม เพ่ิมขึ้น 13.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.25 เน่ืองจากมีการนําเข้าสินค้าที่สําคัญ คือ
ส่วนประกอบเคร่ืองบีบนํ้ามันปาล์ม, ผ้าโสร่งปาเต๊ะ, เครื่องยนต์และส่วนประกอบเคร่ืองยนต์เก่าใช้แล้ว และกุ้ง
ฝอยหมักเกลือ สินค้าส่งออกที่สําคัญ คือ หอมหัวเล็ก, อิฐก่อสร้าง, กระเบ้ืองมุงหลังคา, และกระเบ้ืองซีเมนต์
สําหรับปิดเชิงชาย เป็นต้น 

 จากสถิติการคา้ระหว่างประเทศจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการค้าปรากฏดังนี ้
  ปี พ.ศ.2550-2555 การค้าระหว่างประเทศของจังหวัดสตูล มีประเทศคู่ค้าสําคัญคือประเทศ
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย มีทั้งการนําเข้า-ส่งออก และนําเข้าสินค้าจากประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ ผ่านประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และปรากฏการนําเข้าสินค้า อาทิ หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มะพร้าว เป็นต้น 

 

ปี พ.ศ. 2556 การค้าระหว่างประเทศไทยของจังหวัดสตูล กับประเทศคู่ค้าสําคัญคือประเทศ
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย มีทั้งการนําเข้า-ส่งออก ผ่านด่านตํามะลัง และด่านวังประจันจังหวัดสตูล ปรากฏการ
นําเข้าสินค้า อาทิ เรือบาสก์เก่าใช้แล้ว, ส่วนประกอบเคร่ืองบีบนํ้ามันปาล์ม, กะปิ, กุ้งฝอยหมักเกลือ, ผ้าโสร่ง
ปาเต๊ะ เสื้อผ้า, เครื่องยนต์และส่วนประกอบเคร่ืองยนต์เก่าใช้แล้ว เป็นต้น  

 
ชนิดสินค้านําเข้า-ส่งออกที่สําคัญที่ผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล 10 อันดับแรก 

รายการสินค้านําเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ปี 2556 ( ม.ค. – ส.ค. ) 

ลําดับท่ี รายการสินค้าส่งออก รวม รายการสินค้านําเข้า รวม 

1 หอมแดง 17.27 ส่วนประกอบเคร่ืองบีบน้ํามันปาลม์ 32.83 
2 อิฐดินเผา 9.75 เรือบาสก์เก่าใช้แล้ว 28.44 
3 กระเบื้องมุงหลังคา 7.84 กุ้งฝอยหมักเกลือ(วังประจัน) 13.09 
4 กระเบื้องซิเมนต์กั้นฝา 5.05 กะปิ 10.85 
5 เคร่ืองยนต์ฮอนด้า 0.95 ผ้าโสร่งปาเต๊ะ, เสื้อผ้า 7.00 
6 กระเบื้องปูพ้ืนและทางเดิน 0.89 เคร่ืองยนต์และส่วนประกอบเคร่ืองยนต์เก่า 4.94 
7 หอยตลับมีชีวิต 0.86 แมงดาทะเล 3.22 
8 แผ่นฝ้ายิปซ่ัม 0.55 ปูแสมแช่เกลือ 1.81 
9 เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 0.49 ปลากะพงขาวแช่เย็น 1.50 
10 เคร่ืองปั่นไฟแบบพกพา 0.41 แป้งข้าวสาลี 0.90 

 
  

หน่วย : ล้านบาท
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  การท่องเท่ียว  
จังหวัดสตูล เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี 2554 มี

รายได้จากการท่องเท่ียว 2,664.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.87 ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเป็นอันดับสองของกลุ่มจังหวัดรองลงมาจากจังหวัดสงขลา โดยขยายตัวต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2552 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ และหมู่เกาะใกล้เคียง   

 

สถิติจํานวนนกัท่องเท่ียวและรายได้ 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 สถิติจํานวนนักท่องเท่ียวของปี 2554 ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การประเมินผล (ข้อมูลกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว) 

  การเงินการคลัง 
1)  การเงิน  
จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่าง ๆ  ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์  จํานวน  12  ธนาคาร  ได้แก่  

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด  (มหาชน) ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด  (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด  
(มหาชน)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ปริมาณเงนิฝากและสนิเชื่อ จังหวัดสตูล  ปี  2555  (ต.ค. 2554 –  ก.ย. 2555) 
รายการ หน่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

ปริมาณสินเชื่อ ล้านบาท 3,609 3,699 3,814 3,818 4,050 4,095 4,095 4,217 4,365 4,502 4,588 4,638 

สัดส่วน 
สินเชื่อ : เงินฝาก 

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

ท่ีมา  :  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคใต้ 
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2)  การคลัง   
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภาพรวมเบิกจ่าย           

3,648.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  88.74  ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,111.94 ล้านบาท และ         
งบลงทุนได้รับการจัดสรร 1,248.32  ล้านบาท  เบิกจ่าย  876.90  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 84.67 

  ภาวะการทํางานของประชากร 
  ผู้มีงานทํา และอัตราการว่างงาน 
  จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรจังหวัดสตูลในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดยผล
จากการสํารวจพบว่า จังหวัดสตูล มีผู้อยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 231,060 คน จําแนกเป็นผู้
อยู่ในกําลังแรงงานปัจจุบัน ได้แก่ ผู้มีงานทํา ผู้ว่างงาน จํานวน 171,275 คน คิดเป็นร้อยละ 74.13 ของ
ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ทํางานบ้าน เรียนหนังสือ และอื่นๆ (เด็ก 
คนชราที่ไม่สามารถทํางานได้) มีร้อยละ 25.86 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด (59,750 คน) 
  กลุ่มผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 171,310 คน พบว่าเป็นผู้รอฤดูกาล จํานวน 35 คน (ร้อย
ละ 0.02) และเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงานปัจจุบัน จํานวน 171,275 คน โดยจําแนกเป็นผู้มีงานทํา 170,557 คน            
คิดเป็นร้อยละ 99.33 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน 718 คน หรือคิดเป็นอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 0.67 

 
ตารางแสดงประชากรจังหวัดสตูล จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2556 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 

ประชากรรวม 302,095 151,994 150,101 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 231,060 115,272 115,788 
  ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
       - ผู้มีงานทํา 
       - ผู้ว่างงาน        
       - กําลังแรงงานรอฤดูกาล 
  ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 
       - ทํางานบ้าน 
       - เรียนหนังสือ 
       - อ่ืนๆ 

171,310 
170,557 

718 
35 

59,750 
22,344 
13,174 
24,232 

98,832 
98,171 

661 
- 

16,440 
248 

5,284 
10,908 

72,478 
72,386 

57 
35 

43,310 
22,096 
7,890 
13,324 

ประชากรอายุตํ่ากว่า 15 ปี 71,035 36,722 34,313 

อัตราการว่างงาน 0.67 0.60 0.07 

  
  สําหรับผู้มีงานทํา 170,557 คน พบว่าทํางานในภาคเกษตรกรรม 87,172 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.10 ของผู้มีงานทําทั้งหมด ผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 83,385 คน (ร้อยละ 48.90 ของผู้มี
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ผูปฏิบัติงานดานควา

อาชีพขั้นพ้ืนฐานตาง

พนักงานบริการฯ

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือ

หน้า 27 
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าการผลิต 
ากิจกรรม
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6) พบว่า
มง จํานวน 
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ละ 10.31 
96 5)  

ก ) 

นตางๆ

ามสามารถทางฝมือ

งๆในดานการขายฯ

ดานการเกษตรฯ
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  ประชากร 
  จังหวัดสตูล มีประชากร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 308,578 คน ชาย 153,651 
คน   หญิง 154,927 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ  อําเภอเมืองสตูล อําเภอที่มีประชากรหนาแน่นมาก
ที่สุด คือ อําเภอละงู 215.61 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อําเภอท่าแพ 142.08  คน/ตร.กม. และอําเภอเมือง
สตูล  126.52 คน/ตร.กม. นอกจากน้ี ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเป็นรายอําเภอได้ ดังน้ี   
 

จํานวนประชากรและความหนาแนน่ของประชากร  ปี 2556 ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2556 

อําเภอ พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

จํานวน 
หลังคาเรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ความหนาแน่น
ประชากร/ตร.กม. 

เมืองสตูล 881.01 35,041 55,158 56,309 111,467 126.52 
ละงู 324.00 20,583 34,637 35,221 69,858 215.61 
ควนกาหลง 369.00 10,512 16,835 16,656 33,461 90.68 
ท่าแพ 197.25 7,741 13,996 14,031 28,027 142.08 
ควนโดน 199.03 6,778 12,498 12,733 25,231 126.76 

ทุ่งหว้า 672.68 6,921 11,744 11,595 23,339 34.69 

มะนัง 227.29 5,475 8,813 8,382 17,195 75.65 
รวมทั้งจังหวัด 2,870.26 93,051 153,651 154,927 308,578 107.50 

  ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 

  การศึกษา 
 จังหวัดสตูล  มสีถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  222  แห่ง  ดังน้ี 

  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
    1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล จํานวน 162 แห่ง  
    2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จาํนวน 12 แห่ง  
  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จํานวน  36  แห่ง   
  สังกัดเทศบาลเมืองสตูล จาํนวน  4  แห่ง   
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จํานวน  3  แห่ง   
  โรงเรียนราชตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 2 แห่ง 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  42 จังหวัดสตูล จํานวน  1  แห่ง   
  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จํานวน  1  แห่ง   
  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จํานวน  1  แห่ง   
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  การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.
จังหวัดสตูล)  เป็นสํานักงานบริการด้านการศึกษาในสังกัดราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มี
สถานศึกษาที่ต้องส่งเสริมกํากับดูแลการปฏิบัติอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ 7 แห่ง มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง และ กศน. ตําบล 36 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมด
รวม 135 คน  ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งหมด 4,736 คน   

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลมีบุคลากร             
ที่ปฏิบัติงานระดับจังหวัดดังน้ี ผู้บริหาร 1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ลูกจ้างประจํา 7 คน พนักงานราชการ 7 
คน จ้างเหมาบริการ 8 คน รวมทั้งหมด 24 คน  

  ศาสนา   

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  74.10  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  
25.81  และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.09  

   มีศาสนสถาน จํานวนทั้งสิ้น 226  แห่ง ประกอบด้วย  
        มัสยิดจํานวน 223 แห่ง แยกเป็นอําเภอ  ดังน้ี 

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

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

   โบสถ์คริสต์  จํานวน  3  แห่ง 
   ศาลเจ้า   จํานวน  3  แห่ง 

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

   

ตารางแสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกตามรายอําเภอ  ปี 2556 

อําเภอ 
รพท./
เตียง 

รพช./
เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต. 
ศสม. ศสช. นคม. 

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ่ ขนาดทั่วไป 

เมือง 1/186 - 1 : 593 1 16 2 - - 
ควนโดน - 1/30 1 : 801 1 3 - - - 

ควนกาหลง - 1/30 1 : 1,056 - 7 - 1 1 
ท่าแพ - 1/30 1 : 894 - 5 - 1 - 
ละงู - 1/60 1 : 1,121 1 9 - 1 - 

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

ตารางแสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2556 

อําเภอ 
คลินิก 
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

การพยาบาล
และ 

ผดุงครรภ์ 

คลินิก 
แพทย์แผน

ไทย 

คลินิก 
แล็บ 

ขย.1 ขย.2 ขย.3 
ขายยา 

แผนโบราณ 

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

ควนกาหลง 1 1 3 - - 3 - - 1 
ท่าแพ 2 - 2 - - 2 1 - 1 
ละงู 5 4 4 1 - 8 2 - 2 

ทุ่งหว้า - - 5 - - 1 2 - - 
มะนัง - - 2 - - 1 - - - 
รวม 31 10 18 2 1 42 10 - 11 
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  การคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เช่ือมต่อระหว่าง

จังหวัด ระหว่างอําเภอ และระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สําคัญ ได้แก่ 
  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกําธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเช่ือมต่อกับถนนเพชรเกษมท่ีสี่แยก
คูหา เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 
  2.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอําเภอท่าแพ อําเภอละงู อําเภอ
ทุ่งหว้า อําเภอปะเหลียน และอําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 
  ระบบประปา 

จังหวัดสตูล มีที่ทําการประปา 2 แห่ง คืออําเภอเมืองและอําเภอละงู มีสถานีผลิตนํ้าประปา
จํานวน 4 แห่งคือ อําเภอควนโดน ตําบลวังประจัน อําเภอละงู และอําเภอทุ่งหว้า 
 
  แหล่งน้ําชลประทาน 

จังหวัดสตูล มีแหล่งนํ้าชลประทานตามแผนงานต่างๆ ประกอบด้วยโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง, โครงการชลประทานขนาดเล็ก, ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่, และโครงการขุดลอกหนองนํ้าและ
คลองธรรมชาติ ทั้งน้ี มีทั้งโครงการที่ยังอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานสตูลและโครงการที่
ได้ถ่ายดอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นรับไปดําเนินการแล้ว ซึ่งโครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จในจังหวัดสตูล มีดังน้ี 

1. โครงการชลประทานขนาดกลาง จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายคลองดุสน, 
โครงการประตูระบายนํ้าบาโรย, และโครงการฝายคลองท่าแพร รวมพ้ืนที่ชลประทาน 47,910 ไร่ 

2. โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการชลประทานสตูลดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าใน
จังหวัดสตูล โดยดําเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้แก่เกษตรกร 
กระทั่งถึงสิ้นปีงบประมาณ 2555 จํานวน 75 โครงการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์ ประมาณ 50,900 ไร่ 

3. ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ จํานวน 37 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ ประมาณ 17,950 ไร่ 
4. โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ จํานวน 71 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 

ประมาณ 4,500 ไร่ 
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พรด.) จํานวน 6 โครงการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 

ประมาณ 3,000 ไร่ 
6. โครงการป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย (ปชด.) จํานวน 14 โครงการ พ้ืนที่รับ

ประโยชน์ ประมาณ 7,950 ไร่ 
7. สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จํานวน 6 โครงการ สามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 

7,250 ไร่   
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  การไฟฟ้า   
  จังหวัดสตูล มสีํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ จาํนวน 5 แห่ง ได้แก่ สํานักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอละงู สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอควนกาหลง  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอท่าแพ  และสาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ทุ่งหว้า 
  ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัด
ครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จํานวน  83,697  ครัวเรือน  คิดเป็น    
ร้อยละ 99.20 

จํานวนครัวเรอืที่มีการใช้กระแสไฟฟา้ ในจังหวัดสตูล 

ท่ี อําเภอ 
จํานวนตําบล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน 

ท้ังหมด มีไฟใช้ ท้ังหมด มีไฟใช้ ท้ังหมด มีไฟใช้ คิดเป็น % 

1 เมือง 12 12 70 70 31,125 30,810 98.99 % 
2 ควนโดน 4 4 31 31 6,222 6,178 99.29 % 
3 ท่าแพ 4 4 31 31 6,933 6,810 98.23 % 
4 ละงู 6 6 61 61 18,726 18,596 99.31 % 
5 ทุ่งหว้า 5 5 35 35 6,081 5,994 98.57 % 
6 ควนกาหลง 3 3 32 32 9,654 9,129 94.56% 
7 มะนัง 2 2 19 19 4,956 4,088 82.49% 

 รวม 36 36 279 279 83,697 81,605 99.20 % 
 

  โทรศัพท์ 
  จังหวัดสตูล ให้บริการโทรศัพท์ครบทุกอําเภอ มีหมายเลขท่ีรับผิดชอบจํานวน 18,080 
หมายเลข  เปิดใช้งานจํานวน 10,507 เลขหมาย คงเหลือ 7,573 เลขหมาย โดยแยกเป็นราชการ 1,023 เลข
หมายบ้าน 7,439 เลขหมาย ธุรกิจ 869 หมายเลข และสาธารณะ 972 เลขหมาย 

 มีศูนย์บริการลูกค้า จํานวน 2 ศูนย์บริการ 
 1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสตูล ดูแล 32 ชุมสาย 

- พ้ืนที่บริการ อําเภอเมือง อําเภอควนโดน อําเภอควนกาหลง อําเภอมะนัง 
  2. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาละงู  ดูแล 18 ชุมสาย 

- พ้ืนที่ อําเภอละงู อําเภอท่าแพ อําเภอทุ่งหว้า 
  สถานภาพการให้บริการโทรศัพทใ์นจังหวัดสตูล 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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  อัตรากําลัง 
ตารางแสดงบญัชีอัตรากําลงับุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ที่มีอยู่จริง) 

ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2557 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 

 ข้าราชการ   
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2  
 3. ที่ปรึกษานายกฯ 4  
 4. เลขาฯ 1  
สมาชิกสภาฯ 1.สมาชิกสภาอบจ.สตูล 24  
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจํา 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  

ข้าราชการ
สํานักปลัด ฯ  1. หัวหน้าสํานักปลัดฯ 1  
 2. นักบริหารงานทั่วไป 4  
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -  
 4. บุคลากร 2  
 5. นิติกร 1  
 6. นักพัฒนาชุมชน 1  
 7. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1  
 8. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 1  
 9. เจ้าพนักงานธุรการ 3  
กองกิจการสภา ฯ 1. ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 1  
 2. นักบริหารงานทั่วไป 3  
กองแผนและงบประมาณ 1. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 1  
 2. นักบริหารงานนโยบายและแผน 3  
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  
 4. เจ้าพนักงานธุรการ -  
กองคลัง 1. ผู้อํานวยการกองคลัง 1  
 2. นักบริหารงานการคลัง 3  
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 2  
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5  
 5. เจ้าพนักงานธุรการ 1  
 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี -  
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ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 
กองช่าง 1. ผู้อํานวยการกองช่าง 1  
 2. นักบริหารงานช่าง 4  
 3. สถาปนิก -  
 4. วิศวกรโยธา 1  
 5. นายช่างโยธา 5  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 2  
กองการศึกษา ฯ 1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1  
 2. นักบริหารงานการศึกษา 3  
 3. นักวิชาการศึกษา 1  
 4. ศึกษานิเทศก์ 1  
 5. สันทนาการ 1  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 3  
 7. ผู้อํานวยการโรงเรียน 1  
 8. ครู (คศ 2) 8  
 9. ครู (คศ 1) 7  
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 1  
 2. นักบริหารงานคลัง 2  
 3. นักวิชาการพัสดุ 2  
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1  
หน่วยตรวจสอบภายใน 1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน -  
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน -  
 รวม 116  
ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 

ลูกจ้างประจํา 
สํานักปลัด ฯ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
 2.  พนักงานประสานงานชนบท 1  
 3.  พนักงานขับรถยนต์ 2  
 4.  คนงาน 1  
กองคลัง 1. พนักงานประสานงานชนบท 1  
กองช่าง 1.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล  ขนาดหนัก 8  
 2.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล  ขนาดกลาง 8  

 รวม 22  
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พนักงานจ้าง 
สํานักปลัด ฯ 1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  
 3. ผู้ช่วยบุคลากร 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1  
 6. พนักงานขับรถยนต์ 6  
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
กองกิจการสภา ฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  
กองแผนและงบประมาณ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ -  
กองคลัง 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 2  
กองช่าง 1. ผู้ช่วยช่างสํารวจ 1  
 2. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 2  
 3. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 2  
 4. ผู้ช่วยช่างโยธา 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ -  
 6. คนงาน 10  
 7. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 2  
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ -  
กองการศึกษาฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2  
 3. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3  
 5. คนงาน 3  
 6. ยาม 2  

 รวม 63  

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 2557 
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  ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 

ข้อมูลของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2557 
ตารางจํานวนห้องเรียนและนักเรียน 

ชั้น 
จํานวนห้องเรยีน 

(ห้อง) 

จํานวนนักเรียน  (คน) 

ชาย หญิง รวม 

อ.1 2 36 41 77 
อ.2 2 33 37 70 
รวม 4 69 78 147 

ป.1 3 57 60 117 
ป.2 2 47 33 80 
ป.3 2 38 44 82 
ป.4 2 24 31 55 
ป.5 2 33 42 75 
ป.6 2 36 30 66 
รวม 13 235 240 475 

ม.1 2 43 33 76 
ม.2 1 24 22 46 
ม.3 1 17 25 42 
รวม 4 84 80 164 

รวมทั้งสิน้ 21 388 398 786 

 

ตารางแสดงจํานวนข้าราชการคร ู
 

ตําแหน่ง 
ระดับ ค.ศ. 

ครูผูช้่วย รวม 
1 2 3 4 5 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา - - - 1 - - 1 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา - 1 - - - - 1 
ครู 6 7 - - - 3 16 

รวม 6 8 - 1 - 3 18 
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ตารางแสดงจํานวนครูจ้างสอน/ผูช้่วยครู/ครูช่วยสอน และลูกจ้างประจํา 

ประเภท จํานวน (คน) 

ครูจ้างสอนและครูจ้างสอนรายช่ัวโมง 7 
ผู้ช่วยครู - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู) 2 
อ่ืนๆ   
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 
     - พนักงานบริการ 1 
     - พนักงานขับรถ 
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1 
1 

รวม 13 

ท่ีมา : โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
 
  เครื่องมือ/เครื่องจักรกล 

ตารางแสดงเคร่ืองมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน 
1 รถน่ังตู้ 2  คัน 
2 รถน่ังเก๋ง 1  คัน 
3 รถน่ังตรวจการณ์ 4  คัน 
4 รถน่ังกระบะ  2 ตอน 10  คัน 
5 รถน่ังกระบะตอนคร่ึง 3 คัน 
6 รถน่ังกระบะ  1  คัน 
7 รถน่ังกระบะ 5 ประตู 2  คัน 
8 รถบรรทุกนํ้า  10 ล้อ 3  คัน 
9 รถบรรทุกชานตํ่า 10 ล้อ 1  คัน 
10 รถบรรทุกเทท้าย  6 ล้อใหญ่ 6  คัน 
11 รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ  1  คัน 
12 รถตักล้อยาง 1 คัน 
13 รถเกลี่ยดิน 2  คัน 
14 รถบดสั่นสะเทือน 3  คัน 
15 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2 คัน 
16 รถบรรทุกหัวลาก 1  คัน 
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ลําดับที ่ รายการ จํานวน 
17 หางลากพ่วง 1  คัน 
18 รถซ่อมผิวลาดยาง 1 คัน 
19 รถขุดไฮดรอลิค 2 คัน 
20 รถพ่วง 1 คัน 
21 รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ลาดยาง) 1 คัน 
22 รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถสุขาเคลื่อนที่) 1 คัน 
23 รถพยาบาล/ฉุกเฉิน 7  คัน 
24 เครนยก 1  คัน 
25 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน 
26 เรือท้องแบน 6  ลํา 
27 เครื่องมือสํารวจครบชุด (กล้องสํารวจ) 1 ชุด 
28 กล้องวางแนว 1 ชุด 
29 กล้องระบบอัตโนมัติ 1  ชุด 
30 ไม้สต๊าฟ 4  อัน 
31 เทปวัดระยะ 2  ม้วน 
32 ล้อวัดระยะทาง 1  ชุด 
33 เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง 
34 โพล 3 อัน 
35 พิน 5 อัน 

ที่มา  :  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 

  งบประมาณ 
ตารางแสดงบญัชีเปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริง 

ปีงบประมาณ รายได้จริง รายจ่ายจริง เกินดุล ขาดดุล ร้อยละ 

2549 166,006,757.59 130,386,597.36 50,498,193.82 - 78.54 
2550 209,640,004.22 178,920,056.83 30,719,947.39 - 85.35 
2551 195,809,762.52 158,220,523.13 37,589,239.39 - 80.80 
2552 199,542,072.73 182,306,518.72 17,235,554.01 - 91.36 
2553 172,332,932.27 167,627,462.02 4,705,470.25 - 97.27 
2554 200,610,252.49 197,470,598.63 3,139,653.86 - 98.43 
2555 288,082,405.01 284,895,311.14 3,187,093.87 - 98.89 
2556 231,316,040.81 277,194,232.20 4,121,808.61 - 98.22 
ที่มา  :  กองคลัง 
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ตารางแสดงงบประมาณ 
 

ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง 2556   
(บาท) 

ประมาณการปี  
2557  (บาท) 

ประมาณการปี  
2558  (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร    
1. ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ 6,629,178.56 7,000,000.00 6,000,000.00
2. ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนํ้ามัน 22,596.97 50,000.00 700,000.00
3. อากรรังนกอีแอ่น - 100,000.00 50,000.00

รวม 6,651,775.53 7,150,000.00 6,750,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    
1. ค่าธรรมเนียมบํารุงอบจ.จากผู้เข้าพกัในโรงแรม 908,370.87 900,000.00 900,000.00
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  18,000.00 1,000.00 -
3. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับทอ้งถิ่น 12,000.00 10,000.00 20,000.00
4. ค่าปรับการผิดสัญญา 270,261.54 250,000.00 50,000.00
5. ค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดนัด ค่าปรับอื่นๆ - 2,000.00 1,000.00

รวม 1,190,632.41 1,163,000.00 971,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 376,411.00 400,000.00 300,000.00
2. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 5,299,656.01 5,000,000.00 3,400,000.00

รวม 5,676,067.01 5,400,000.00 3,700,000.00 
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ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง 2556   
(บาท) 

ประมาณการปี  
2557  (บาท) 

ประมาณการปี  
2558  (บาท) 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
1. ค่าขายแบบแปลน - 10,000.00 9,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 73,300.06 80,000.00 10,000.00
3. เงินที่มีผู้อุทิศให้ 79,390.00 150,000.00 50,000.00

รวม 152,690.06 240,000.00 69,000.00 

หมวดรายได้จากทุน    
1. ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์ 111,270.00 97,000.00 10,000.00

รวม 111,270.00 97,000.00 10,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร    
1. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 65,112,851.66 65,000,000.00 50,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 72,743,903.89 75,000,000.00 58,000,000.00
3. ภาษีบํารุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร 5% 

7,683,650.99 9,450,000.00 10,000,000.00

4. ค่าภาคหลวงแร่ 648,625.26 650,000.00 500,000.00
รวม 141,189,031.80 150,100,000.00 118,500,000.00 

รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติ 159,971,466.81 164,150,000.00 130,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้อปท.    
หมวดเงินอุดหนุน    
1. เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการ
ท่ีดี 

- - 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีฯ 

71,344,574.00 75,850,000.00 70,000,000.00

รวม 71,344,574.00 75,850,000.00 70,000,000.00
รวมทั้งสิน้ 231,316,040.81 240,000,000.00 200,000,000.00 

ท่ีมา  :  กองคลัง  * ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2558  ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2557 
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  ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

ตารางแสดงขอ้มูล สถิติการก่อสร้างถนนของ อบจ.สตูล ปี 2553-2556 

รายการ 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 2556 

จํานวน
สาย 

ระยะทาง จํานวน
สาย 

ระยะทาง จํานวน
สาย 

ระยะทาง จํานวน
สาย 

ระยะทาง 

1. ถนนดินลูกรัง - - - - 1 5.858 - - 
2. ถนน  คสล.  - - - - 2 2.21 3 3.071 
3. ถนนลาดยาง 3 6.46 5 7.132 5 4.607 2 2.172 

รวม 3 6.46 5 7.132 8 12.675 5 5.243 

ท่ีมา : กองช่าง 

ตารางแสดงขอ้มูล สถิติการก่อสร้างสะพานของ อบจ.สตูล ปี 2553-2556 
 

รายการ 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
จํานวนแห่ง จํานวนแห่ง จํานวนแห่ง จํานวนแห่ง 

สะพาน 2 - 6 - 
ท่ีมา : กองช่าง 

ตารางแสดงจํานวนถนนประเภทต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล 
 

ประเภท จํานวนสาย รวมความยาวท้ังหมด (กม.) 
1. ถนนดินลูกรัง 12 28.695 
2. ถนน  คสล.  19 19.229 
3. ถนนลาดยาง 75 250.099 

รวม 106 298.023 

ท่ีมา : กองช่าง 
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ตารางแสดงจํานวนป่าทีป่ลกูเพิ่มขึ้น ในป ีพ.ศ.2553-2556 ที่ดําเนนิการโดย อบจ. 

อําเภอ ป่าบก (ต้น) ป่าชายเลน (ต้น) 
หญ้าแฝก 

(ต้น/กลา้/กอ) 
เนื้อที่  (ตร.ม.) 

1. เมืองสตูล 568 - - 14 
2. ละงู.  - - - - 
3. ทุ่งหว้า      - - - - 
4. ท่าแพ - - - - 
5. ควนกาหลง     - - - - 
6. ควนโดน - - - - 
7. มะนัง - - - - 

รวม 568 - - 14 

ท่ีมา : กองช่าง 

ตารางแสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ/วิสามัญ/คณะกรรมการประจําสภาฯ ปี 2554 - พฤษภาคม 2557 

ปี / พ.ศ. 
ประชุมสมัยสามัญ 

(จํานวน/ครั้ง) 
ประชุมสมัยวิสามัญ 

(จํานวน/ครั้ง) 
จํานวนที่ประชุม 

หมายเหตุ
(คณะกรรมการ) 

2554 3 2 5 10 
2555 3 4 7 14 
2556 1 - 1 1 
2557 1 1 2 2 

ท่ีมา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงสถิติจํานวนข้อร้องเรียนของสภาฯ 

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

2554 118 118 0 
2555 112 112 0 
2556 - - - 
2557 - - - 

ท่ีมา : กองกิจการสภาฯ 
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ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกต้ัง สมาชิกสภาอบจ.สตูล  เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

รายการ จํานวน คิดเปน็ร้อยละ 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 202,931 100 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 123,950 61.08 
ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 78,981 38.92 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,782 8.70 
จํานวนบัตรเสีย 4,466 3.60 

ท่ีมา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกต้ัง นายกอบจ.สตูล  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 

รายการ จํานวน คิดเปน็ร้อยละ 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 209,006 100 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 136,700 65.40 
ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 56,972 27.25 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,227 6.75 
จํานวนบัตรเสีย 6,107 4.47 

ท่ีมา : กองกิจการสภาฯ 
 

ตารางแสดงสถิติจํานวนประเภทของสาธารณภัย ปี 2554-2556 
 

ประเภท 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

จํานวน 
ครั้ง 

จํานวนครวัเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จํานวน 
ครั้ง 

จํานวนครวัเรือนที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

จํานวน
คร้ัง 

จํานวนครัวเรือนที่
ไดรับความชวยเหลือ

1. อุทกภัย (นํ้า)  1 12,396 - - - - 
2. วาตภัย (ลม)  1 - 1 69 - - 
3. อัคคีภัย (ไฟ) 3 - 2 2 6 10 
4. ธรณีพิบัติ (ดิน) - - - - - - 
5. ภัยแล้ง - - - - - - 

ท่ีมา : กองช่าง 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของชาต ิ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้วางกรอบการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) แผนบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนด      
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

วิสัยทัศน ์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค             
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ            
ที่โปร่งใสเป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐานทีม่ั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วน ผู้อยู่

ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น 
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร 

ที่มีรายได้สูงสดุร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สดัส่วนแรงงาน
นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

2) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรยีนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมลูค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ  

4) คณุภาพนํ้าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
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ย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

1 ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ 
1.1 การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการ
พัฒนาที่ทั่วถึงและย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเคร่ืองมือ
สร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ
และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.4 การสานสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เน้ือเช่ือใจและเกื้อกูลกันใน
สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบ
ให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับ          
ข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความ

พร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ตํ่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจายตัว
และส่งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของ
พ้ืนที่ 

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิ
มนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการ
คลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่ม
บุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึง
ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความ
เป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
ให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

3. ยุทธศาสตรค์วามเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืนมุ่งรักษา 

ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิทํากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทําประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว
มากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบ
บริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 
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3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการ
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธ์ุพืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่
เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเน่ืองและทั่วถึง 

3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ
ของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้ร่วม
ทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

3.4 การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกัน
รายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร 
ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนตํ่าที่เป็นผลมาจาก
ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

3.5 การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วย
ระบบเกษตรย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และ
การพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง รวมท้ังส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม
ของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

3.6 การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มีระบบ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
ชีวภาพที่เก่ียวเน่ืองกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ และ
ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องให้มี
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การร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนให้ความสําคญักับ 
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและย่ังยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา 
วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมมุ่งพัฒนา
ตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการขนส่งทั้งภายใน 
ประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยการ 
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูป
กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมบทบาท
ตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการ
คลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความสําคญักับ 

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการ
ขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้ง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนที่ 

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการนําเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น

ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกําหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
เดิมและมหาอํานาจใหม่ 

5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือในการ
กําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือใน
การป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ํา 

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่
ไม่แสวงหากําไร เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดําเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในภูมิภาค 
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5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองใน
การใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน 
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เพ่ือให้มีการ
จัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร 

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชน
ท้องถ่ิน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ
และเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งรักษาและ

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
และบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการ
บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมือง
ที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบติัทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทําแผนที่และจัดลําดับพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงาน
อาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ 
โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมท้ัง
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มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพร้ินต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์
การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้า
เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือลดความเสี่ยงอันตราย การ
รั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิด
อุบัติภัยด้านมลพิษ 

6.8การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ 
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายรัฐบาล 
 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 
23 สิงหาคม 2554 หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความ
ยืดหยุ่นที่คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดย
รัฐบาลจะรายงานต่อรัฐสภาเมื่อมีความจําเป็นต้องปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด              
มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ ประการที่หน่ึง เพ่ือนําประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล ประการที่สอง 
เพ่ือนําประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม ประการที่สาม              
เพ่ือนําประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดินประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มทําในปีแรก มีทั้งหมด 16 ข้อ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 16 เรื่อง ดังน้ี 
   1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
  1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
  1.1.2 เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ืองแก่บุคคลทุกฝ่าย ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเห็นที่
แตกต่าง และความรุนแรงที่เกิดขึ้น   
  1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” 
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    1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
    1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
    1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
    1.6 เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
    1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
นํ้ามันเช้ือเพลิง 
  1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุกนํ้ามันเช้ือเพลิง 
  1.7.2 จัดให้มบัีตรเครดิตพลังงาน 
  1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน 
  1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ 
    1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค 
  1.8.1 พักหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มรีายได้น้อย 
  1.8.2 ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผูท้ี่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
  1.8.3 จัดให้มีเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได้สําหรับผู้สงูอายุ 
  1.8.4 ให้มมีาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตประชาชนทั่วไป ได้แก่ 
บ้านหลังแรก และรถยนต์คันแรก 
   1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
   1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

1.10.1 เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
1.10.2 จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 
1.10.3 จัดต้ังกองทุนต้ังตัวได้ 
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
   1.12 เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก 
    1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการ
ผลิตสินค้าในทอ้งถิ่น 
  1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
  1.13.2 บริหารจัดการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ใหม้ีศักยภาพ 
  1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
    1.15 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใหแ้ก่โรงเรียน  
    1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  

นโยบายที่ต้องดําเนนิการระยะ 4 ปี ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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 2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

    2.5 เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเขา้เมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมม่ีสถานะชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 
 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 3.2 นโยบายสร้างรายได้ 
 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การบริการ และ           

การกีฬา 
 3.4 นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ

ขนส่งสินค้าและบริการ 
 3.5 นโยบายพลังงาน 
 3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.1 นโยบายการศึกษา 
 4.2 นโยบายแรงงาน 
 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 5.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรดัการควบคุมมลพิษ 
 5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจติสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติโ 
 5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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 7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7.2 สร้างความสามัคคแีละสง่เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 7.3 เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
 7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ

องค์การ ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 
 7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
 7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ

เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
 7.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
 7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 7.9 ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเน่ือง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง ยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเน่ือง 
8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
8.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง 
8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสข้ึน 
8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 

 8.2. กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย 

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก 
8.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การนํา

มาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดําเนินการต่อผู้กระทําผิด 
8.2.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการ

บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า 
 8.3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
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8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน 
8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุง

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ 
8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร             

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
สร้างดุลยภาพของข่าวสาร 

โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง รวมท้ังส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งร่วมกัน
จัดบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพ่ือประสิทธิภาพ ควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทํา 
โดยคํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่นให้มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับ
แผนชุมชนและแผนระดับต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือเป็นฐานสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและ
ให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 
“สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศช้ันนําของภาคใต้  เศรษฐกิจมั่นคง สงัคมมีคุณภาพ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหเ้กษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบันเกษตรกร และ

พัฒนาระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหไ้ด้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ 

มาตรฐาน ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสงัคม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลผุล 

เป้าประสงค์รวม (Objective) 
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและมลูค่าสินค้าเกษตร 
3. การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์(Goal) 

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์(Strategy) 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจแก่ นักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การเพิ่มประสิทธภิาพด้านการผลิตและมูลคา่สนิค้าเกษตร 
เป้าประสงค ์(Goal) 

1. เกษตรกรได้รับบริการความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง มีการรวมกลุ่มเพ่ือกา 
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

2. สินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตและมมีูลค่าเพ่ิมขึ้น 
3. มีระบบตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ ์(Strategy) 
1. พัฒนาเกษตรกร ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โดยใช้ระบบ Zoning 
3. แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรและสง่เสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
4. เสริมสร้างระบบตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตและเช่ือมโยง อุตสาหกรรมเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การเขา้ถึงบริการภาครัฐและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าประสงค ์(Goal) 
- ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั่วถึง การศึกษามีมาตรฐาน แรงงานมีฝมีือ และชุมชนเข้มแข็ง 

กลยุทธ ์(Strategy) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร 
3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงาน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการมีสุขภาพดี 
5. ขยายความคุ้มครองการประกันสังคมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 
6. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
8. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 
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นโยบายของนายสัมฤทธ์ิ เลียงประสิทธ์ิ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
      (วันที่ 7 สิงหาคม 2556) 
1. นโยบายพัฒนาสังคม มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 1.1 ด้านการศึกษา  
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จดัทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ ศึกษา

จังหวัดสตูล 
(2)  พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบ ให้มคีุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เน้นความรู้คู่คุณธรรม 
(3)  มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เป็นโรงเรียนช้ันนําของ

จังหวัด 
  (4)  พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคนในจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (5)  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพิเศษด้านกีฬา 
  (6)  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความสามารถพิเศษของอบจ. 
  (7)  สนับสนุนร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จัดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการ
ของประชาชน 
  (8)  ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา 
  (9)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (10)  สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน และติดต้ัง FREE WIFI ตาม
สถานที่สาธารณะ 
 1.2 ด้านการสาธารณสุข 
  (1)  ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
  (2)  สนับสนุนการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ 
  (3)  สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือบริการประชาชน 
  (4)  ร่วมมือกับท้องถิ่น จัดบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และพัฒนาระบบให้บริการ 
 1.3 ด้านสังคมสงเคราะห ์

(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จดัทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการ
สังคมจังหวัดสตูล 

(2)  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  (3)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  (4)  ส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการเพ่ือชุมชนในจังหวัด 
  (5)  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป่้วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.4 ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

(1)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 
  (2)  สนับสนุนการให้ความรูด้้านศาสนาแก่ประชาชน เพ่ือนําหลักธรรม คําสอนไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
  (3)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําศาสนาทุกศาสนา 
  (4)  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (5)  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ.2557–2561  (ฉบับปรับปรุง)  หน้า 61 
 

  (6)  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5 ด้านกีฬาและนันทนาการ 

(1)  พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวเน่ืองกับการกีฬาทุกด้าน 
(2)  สนับสนุนสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัด 
(3)  จัดการแข่งขัน หรือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัด 
(4)  สนับสนุนทีมกีฬาจังหวัดในการเข้าร่วมแข่งขัน 
(5)  ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล 

 1.6  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
            (1)   สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
            (2)   สนับสนุนบทบาทเยาวชน และสตรใีห้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด 
            (3)   ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของท้องถิ่นและท้องที ่
            (4)   สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครทุกประเภท เช่น  อสม. อปพร. ชรบ. 
            (5)   สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
            (6)   สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์บําบัดยาเสพติด 
2. นโยบายพฒันาเศรษฐกิจ 

    2.1  ด้านเกษตรกรรม 
             (1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จดัทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
จังหวัดสตูล 
             (2)  สนับสนุนการจัดต้ังโรงงานนํ้ายางข้นของชุมนุมสหกรณ์นํ้ายางจังหวัดสตูล 
            (3)  สนับสนุนการจัดต้ังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ 
             (4)  ส่งเสริมการตลาดให้สินค้าเกษตรโดยจัดหาตลาด และจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร            
             (5)  สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์สาธิตการเกษตร ให้เป็นศนูย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

     (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ิมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
             (7)  พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรเพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้โดยจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้  
             (8)  ส่งเสริมการแปรรูปสินคา้เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
             (9)  สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีมาตรฐาน 
     2.2  ด้านการท่องเท่ียว  
             (1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
             (2)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 
             (3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
            (4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
             (5)  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยว 
            (6)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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             (7)  จัดต้ังพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
             (8)  จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเทียวที่ได้มาตรฐาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ว 
             (9)  พัฒนาบ่อนํ้าร้อนทุ่งนุ้ย ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
    2.3  ด้านการค้าชายแดน 
             (1)  ส่งเสริมการส่งออกสินค้า และพัฒนาการค้าชายแดน  
             (2)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
             (3)  พัฒนาตลาดนัดชายแดนวังประจัน 
    2.4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
              (1)  ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพ่ือเพ่ิม
ความเข้มแข็ง 
              (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า 
              (3)  ส่งเสริมใหม้ีการจําหน่ายสินค้าชุมชนในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการผลิตและจําหน่ายสู่สากล 
    2.5  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
              (1)  บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่นเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
              (2)  จัดให้มี และบํารุงรักษาถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ให้ได้มาตรฐาน 
              (3)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปาให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
              (4)  สนับสนุนการขุดลอกคู คลอง และทางระบายน้ําที่ต้ืนเขิน เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและเพ่ิมความ
สะดวกในการ เข้า-ออกของเรือประมงพ้ืนบ้าน 
              (5)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
             (6)  ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในจุดคับขัน เพ่ืออํานวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน 
              (7)  สนับสนุนเคร่ืองจักรกลด้านการโยธาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
              (8)  สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูล 
3. นโยบายพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

      3.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ            
             (1)  ส่งเสริมการฟ้ืนฟู ป่าบก ป่าเลน และการจัดการลุ่มนํ้า 
             (2)  สนับสนุนการจัดทําปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์นํ้า 
             (3)  จัดวางทุ่นป้องกันแนวปะการัง และจัดวางทุ่นเทียบเรือ 
       3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม  
            (1)  สนับสนุนการจัดสร้างและบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 
            (2)  สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสียในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
            (3)  สนับสนุนให้ชุมชนติดตาม ควบคุมคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าลําคลอง 
            (4)  สร้างจิตสํานึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
            (5)  ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ.2557–2561  (ฉบับปรับปรุง)  หน้า 63 
 

4. นโยบายพฒันาการเมือง และการบรหิารจัดการ 

      4.1 ด้านการเมือง 
            (1)  ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน และกระบวนการประชาสังคม 
            (2)  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม 
   4.2 ด้านการบริหารจัดการ 
            (1)  บริหารจัดการองค์กรโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
            (2)  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้พร้อมต่อการให้บริการ 
            (3)  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีความทันสมัยและเพียงพอ 
            (4)  นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานบริการประชาชน 
            (5)  ปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ
อบจ.อย่างครบครัน 
            (6) ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีบทบาทในระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
            (7)  สนับสนุนการทํางานที่เป็นนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ในองค์กร  
      (8)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ อบจ.ให้เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลของจังหวัด สามารถใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

ปัญหา/สภาพปัญหา การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต 
1. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
    1.1 สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
    1.2 ขาดแรงจูงใจในการสง่เสริมการท่องเที่ยว 
    1.3 การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวทําได้  
ไม่เต็มที ่

1. สร้างระบบมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก  
2. อบรมบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว ให้ดีขึ้น 

2. ปัญหาด้านการเกษตร  
    2.1 ผลผลติล้นตลาดและพืชผลทางเกษตรราคา
ไม่แน่นอน 
    2.2 ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการ
ต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง 
    2.3 กลุม่อาชีพขาดความรู้ไม่ได้รับการเพ่ิม
ทักษะในการเพิ่มมูลค่าของสนิค้าเกษตร    

1. ส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินคา้เกษตร 
2. จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
3. พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร 
4. สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทาง
การเกษตร 

3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    3.1 การคมนาคมไม่สะดวก 
    3.2 ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
    3.3 ระบบนํ้าประปาไม่ได้มาตรฐานและไม่
ทั่วถึง 
    3.4 ผังเมืองไม่ดี 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ 
2. ปรับปรุง ซอ่มแซม ท่าเทยีบเรือ เขื่อน ตลิ่ง และสะพาน 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3. จัดใหม้ีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในการสัญจรทัง้ทางบกทางน้ํา 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
การจราจร 
5. ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 
6. การบริหารจัดการนํ้า เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
7. สนับสนุนการจัดทําและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน 

4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   4.1 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 
   4.2 มีการทาํลายทรัพยากรทางนํ้า 
   4.3 ขาดการบริหารจัดการในการกําจัดขยะ 
   4.4 ชายฝั่งถูกนํ้ากัดเซาะ 
   4.5 ไม่สามารถใช้แหล่งนํ้าได้อย่างเต็มที่    

1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
โทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม 
2. สนับสนุนสง่เสริมการจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือแก้ไขปัญหา      
นํ้าท่วมและภัยแล้ง 
3. สร้างจิตสํานึกของประชาชนให้แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและบําบัดนํ้าเสีย 
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ปัญหา/สภาพปัญหา การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต 
   4.6 ประชาชนไม่มีความรู้และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้ที่ดิน ประโยชน์ที่ดิน และ
การเป็นเมืองสีเขียวอย่างย่ังยืน 

5. ปัญหาด้านสังคม 
   5.1 จังหวัดสตูลมีถาบันการศึกษา ในระดับ 
อุดมศึกษาน้อย 
   5.2 สถาบันการศึกษาไม่มหีลักสูตร 
ที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 
   5.3 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
   5.4 สถานบริการสาธารณสุข มีไม่เพียงพอ/
สถานพยาบาลห่างไกลเดินทางไม่สะดวก 
   5.5 ยาเสพติดระบาดจํานวนมาก 
   5.6 เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    
   5.7 คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ ขาดการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
   5.8 ปัญหาอาชญากรรม 

1. สง่เสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบศึกษา 
ตามอัธยาศัย  
2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการ
ควบคุมโรค 
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
สตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มอาสาสมัครให้มี
สมรรถนะเพ่ิมขึ้น 
9. สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ และ การสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 
10. ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
    6.1 ไม่มีตลาดกลาง 
    6.2 การค้าขาดทุน 
    6.3 ขาดการลงทุน 
 
 

1. ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และการพาณิชย์ 
2. ส่งเสริมการจัดต้ังตลาดเอกชนให้มีความเหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
3. ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน 
4. สนับสนุนให้มีการเปิดพ้ืนที่เขตปลอดภาษี และ
พัฒนาการค้าชายแดน 

7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    7.1 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    7.2 การจัดการองค์กรไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. จัดให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ และเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในองค์กร 
4. พัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
ให้ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวดเร็วและทันเวลา 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของท้องถิ่นให้
ครอบคลุมต่อเน่ือง 
6. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพ
ประชาชน และส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที ่
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคต    
        ของท้องถ่ิน (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength-S)  

1.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีทรัพยากร     
 ทางทะเลสมบูรณ์  

2.  เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านที่ต้ังเหมาะสมกับการทําเกษตร การค้าขายและพาณิชย์นาวี  
3.  จังหวัดสตูลมีขนาดพ้ืนที่เล็กทําใหส้ามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
4.  จังหวัดสตูลมคีวามหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง 
     สงบสขุ  
5.  เป็นเมืองทีไ่ม่มีปัญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ ประชาชนมีความพร้อมและรบัฟัง  
     ความคิดเห็นที่ดีต่อส่วนรวม 
6.  มผีลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในจังหวัด 
7.  ประชาชนและเยาวชนให้ความสําคัญในการออกกําลังกายในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬา 
     ฟุตบอล  

จุดอ่อน  (Weakness-W) 

1.  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่มีความพร้อม 
2.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
3.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มและการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
4.  ขาดแหล่งนํ้าเกษตรและระบบการชลประทานไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรตลอดทั้งปี 
5.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
6.  พ้ืนทีท่่องเที่ยวส่วนใหญอ่ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นปัญหาที่ไมเ่อ้ือต่อการลงทุนและ 
     การพัฒนา 
7.  บุคลากรทอ้งถิ่นขาดความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านตามภารกิจที่ถ่ายโอน 
8.  ท้องถิ่นไมม่ีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ทําใหต้้องพ่ึงพาจากรัฐบาล 
9.  การคมนาคมบางพ้ืนที่ไม่สะดวก ถนนภายในชนบทมีขนาดแคบไม่รองรับปริมาณการจราจร 

ที่เพ่ิมขึ้น 
10.  ความร่วมมือในการประสานงานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน   
      ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยังมีไม่มากพอ 
11.  ไม่มสีินคา้ที่เป็นลักษณะเด่นของจังหวัด (สินค้า OTOP) และเป็นสนิค้าที่คล้ายคลงึจังหวัด  
      อ่ืนๆ แต่คุณภาพด้อยกว่า 
12.  ประชาชนขาดวินัยจราจรทําให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตมาก 
13.  ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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โอกาส  (Opportunity-O) 

1.  เป็นจังหวัดติดทะเลอันดามันและติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีศกัยภาพในการพัฒนา  
     เป็นเมืองท่าและการค้าขาย 
2.   มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางฝั่งทะเลอันดามัน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
      และต่างประเทศในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
3.   รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ตามโครงการเศรษฐกิจสามฝ่าย ( IMT-GT ) 
4.   เป็นพ้ืนทีม่ีการคมนาคมเช่ือมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเช่ือมโยงการพัฒนาด้าน  
      เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกันได้ 
5.   การสนับสนุนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทําให้เข้าถึงความต้องการ  
     ของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ 

 6.   แนวโน้มการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวตะวันตก นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิง 
      วัฒนธรรม และการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวสีเขียว  

7.   การร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนทําให้เอ้ือต่อการนําส่งผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตฮาลาล 
      สู่ตลาดอาเซียน สู่ตลาดมุสลิมในอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดเดียว                
      ฐานผลิตเดียว เปิดโอกาสให้การสง่ออกผลผลิตของจังหวัดมากขึ้น  
8.   ผลกระทบจากความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้นักท่องเที่ยว    
      หวาดกลัว และหันมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้น   

อุปสรรค  (Threat-T) 

1.  กฎระเบียบไม่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนและอุทยาน 
     แห่งชาติ 
2.   กฎระเบียบข้อกฎหมายระหว่างประเทศไม่เอ้ืออํานวยทางด้านการค้า และการลงทุน 
3.   การคมนาคมทางบกเป็นลักษณะสุดทาง 
4.   กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
5.   ราคาของสินค้าการเกษตรข้ึนอยู่กับการผันแปรของตลาดโลก 
6.   ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมอันดีของ 

ท้องถิ่น 
7.   ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ 
      กระจายอํานาจฯ  
8.   ขาดแรงจูงใจในการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในจังหวัด 
9.   การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ประชากรในวัยแรงงานลดลงส่งผลกระทบ      
      ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
10.  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสร ี
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วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวทีป่ระทับใจ 

พันธกิจ  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในจังหวัด 

เป้าประสงค ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.1 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น 
ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ
ให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริการด้าน
การท่องเที่ยว 

1.3 ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.4 พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
1.5 สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จดัศูนย์บริการ ใน
การให้บริการนักท่องเที่ยว และการ 
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ 

ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริการด้าน
การท่องเที่ยว 

1.6 อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
อาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ 
มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มคีวามรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและ
ขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

1.8 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลท่ีโดดเด่น
เป็นพิเศษตลอดทั้งปี 

กิจกรรมที่ได้รบัการจัดให้เป็นกิจกรรมประจําปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวที่ประทับใจ  
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ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน 

พันธกิจ  พัฒนาและส่งเสริมใหท้ําการเกษตรที่ปลอดโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอด
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  รายได้จากภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
2.1 ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 

2.2 จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรมีตลาดรองรับ 
2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร 

ตลาดการค้าชายแดนได้รับการพัฒนา 

2.4 สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทาง
การเกษตร 

ศูนย์วิจัย/สถาบันที่ได้รับการจัดต้ังหรือ
สนับสนุน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและมลูค่าสนิค้าเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีท่ันสมัย 

พันธกิจ  พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจารจรและการใหค้วาม
สะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเช่ือมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมอืงรวมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

เป้าประสงค ์ ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่
ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผวิจราจร และการขยายเส้นทาง
จราจรให้เช่ือมโยงกันในสายหลักและสายรอง 

เส้นทางคมนาคมที่เพ่ิมขึ้น 

3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสรา้ง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพานทีเ่พ่ิมขึ้น 

3.3 สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต 

ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้น 

3.4 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในการสัญจรทัง้ทางบกทางน้ํา 

สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างที่เพ่ิมขึ้น

3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามผังเมือง
รวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน 

ผังเมืองที่ได้รับการสนับสนุน 

3.6 บริหารจัดการนํ้า เพ่ือการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ แหล่งนํ้าที่ได้รบัการบริหารจัดการ 
3.7 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน และการปลูกฝังจิตสํานึก และความมี
วินัยในการจราจร 

ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยใน
การใช้ถนนที่จดัให้มีขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 

พันธกิจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิง่แวดล้อมที่ดีเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเป็น
เมืองกับชนบท 

เป้าประสงค ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  พ้ืนที่ที่ได้รับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มคีวามสมบูรณดั์งเดิม 

พ้ืนที่ที่ได้รับการฟ้ืนฟู 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งนํ้าให้สามารถแก้ปัญหา
นํ้าท่วม นํ้าแหง้ได้อย่างย่ังยืน 

แหล่งนํ้าที่ได้รบัการจัดการ 

4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการ
บําบัดนํ้าเสีย 

พ้ืนที่ที่ได้รับการบริหารจัดการ 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนใน
การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

4.5 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการใช้ทีดิ่นและ
ประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ที่ดินและ
ประโยชน์ที่ดิน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์พฒันาการกีฬาเพื่อความเปน็เลิศและเพื่อนนัทนาการ 

พันธกิจ  ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันและฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ให้มีความสขุ 

เป้าประสงค ์ การกีฬาได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  กีฬาที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
5.1 ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดต้ังศูนย์
ฝึกกีฬา 

ลานกีฬาได้รับการพัฒนา 

5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและ
รองรับการใช้บริการและจัดหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน 

สนามกีฬาที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน 

5.3 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ 
ความชํานาญ และทักษะมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการ
พัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะทีสู่งขึ้น 

บุคลากรทางกีฬาได้รับการพัฒนาทักษะ 

5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจําและต่อเน่ือง กิจกรรมด้านกีฬาที่จัดเป็นประจําและต่อเน่ือง 
5.5 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพให้กับประชาชน กิจกรรมที่จัดการแข่งขันเพ่ือสุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
เพ่ือนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พันธกิจ  รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ือให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสืบสานไว้ซึ่ง
วิถีของคนสตูล 

เป้าประสงค ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสืบสานไว้ต่อไป 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี 
และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กิจกรรมที่อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูศลิปวัฒนธรรม 

6.2 ส่งเสริมใหผู้้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาท
ในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม     ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา 

กิจกรรมทีใ่ห้ผูนํ้าทางศาสนาเข้ามามีบทบาท 

6.3 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน กิจกรรมที่จัดให้มีการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และสังคม 

พันธกิจ  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
7.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน 

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน  สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม 
7.4 ส่งเสริมสขุภาพของประชาชน การป้องกันและการ
ควบคุมโรค 

กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 

7.5 ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

พันธกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทอ้งถิ่น 

เป้าประสงค ์ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสูงขึ้น 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
8.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิชย์ กิจกรรมด้านสง่เสริมการลงทนุ 
8.2 ส่งเสริมการจัดต้ังตลาดให้มีความเหมาะสม ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย 

ตลาดที่ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน 

8.3 สนับสนุนให้มีการเปิดพ้ืนที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้า
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมทีส่่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดน 

8.4 ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการออม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และ
เศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
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ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 

พันธกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทอ้งถิ่น 

เป้าประสงค ์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตสูง 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มอาสาสมัครได้รับการพัฒนา 
9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร 
ให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น และสง่เสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุ
และป้องกันตนเอง 

กลุ่มอาสาสมัครที่มีความเข้มแข็ง 

9.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผู้เสพที่ได้รับการบําบัด 

9.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

กลุ่ม/ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 9 เมืองสงบสุข 
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทอ้งถิ่น 

เป้าประสงค ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  กลุ่ม เครือข่าย องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
10.1 จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

10.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร คะแนนการตรวจประเมินธรรมาภิบาล 
10.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และพัฒนาบุคลากรให้มคีุณธรรม จริยธรรม  

บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

10.4 พัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานทีใ่นปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้ทนัสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

อัตราส่วนบุคลากรต่อจํานวนคอมพิวเตอร์ 

10.5 ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
เสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

10.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ช่องทางการสื่อสาร 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองแผนและงบประมาณ 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

พันธกิจ  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์
  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

สถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม 

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ 
11.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

อาคารที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 

11.4 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีห้องเรียนอัจฉริยะ 
11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขใน
การเรียน 

นักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองกรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 



แผนยุทธศ

คว
เชื่อมโ
ยุทธศ
จังห

การ
พัฒนาก
ท่องเที่
นิเวศให
มาตรฐ
และเป็
กับ
สิ่งแวด

 

4.2

าสตร์การพัฒนา อบจ.ส

วาม
โยงกับ
ศาสตร์
หวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

การ
ยวเชิง
ห้ได้
าน
นมิตร

ล้อม 

การ
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
และการ
ท่องเที่ยวที่
ประทับใจ 

รายละเอี2

สตูล พ.ศ.2557–2561  (

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

เป้าประ
พัน

การ
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
และการ
ท่องเที่ยวที่
ประทับใจ 

ประชาช
คุณภาพ
และมีรา
การท่อง

 

อียดแผนยุทธศาส

(ฉบับปรับปรุง) 

ะสงค์ตาม
นธกิจ 

ตัวชี้วัดระ
เป้าประส
(ตัวชี้วัดร

ชนมี
พชีวิตที่ดี
ายได้จาก
งเที่ยว 

รายได้จากก
ท่องเที่ยวที
เพิ่มขึ้น 

สตร์การพัฒนาอ

ะดับ
สงค ์
รวม) 

เป้าห
57 58 5

การ
ที่

2 4 6

1 2 3

1 2 3

งค์การบริหารสว่

หมาย กล
59 60 61 

6 8 10 1. ปรั
พัฒน
และสิ
สะดว
เป็นที
นักท่อ

3 4 5 2. ส่ง
ของชุ
การให
ส่งเสริ
ด้านก
ชุมชน
ปลูกฝั
ในกา
ท่องเ

3 4 5 3. ส่ง
สิ่งแว
ท่องเ
 
 

วนจังหวัดสตลู

 
ลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

รับปรุง บํารุงรักษา 
นาโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอํานวยความ
วกแหล่งท่องเที่ยวให้
ที่น่าสนใจของ
องเที่ยว 
งเสริมการมีส่วนร่วม
ชุมชนและท้องถิ่นใน
ห้บริการท่องเที่ยว 
ริมการจัดการความรู้
การท่องเที่ยวแก่
น เอกชน และ 
ฝังจิตสํานึกของชุมชน
รพัฒนาการ
ที่ยวอย่างยั่งยืน 
งเสริมและรักษา
ดล้อมในแหล่ง
ที่ยว 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้
ของเป้

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 2 

ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการ
บริการด้าน
การท่องเที่ยว 

ปีละ 1 

แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

ปีละ 1 

ก้าวหน้า
าหมาย 

โครงการ/กิจ

แห่ง โครงการพัฒน
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว   

ครั้ง โครงการส่งเส
มีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมความ
การท่องเที่ยว

ครั้ง โครงการส่งเส
รักษาสิ่งแวดล้
แหล่งท่องเที่ย

จกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

นาและ
ง

สํานักปลัดฯ 

สริมการ
ะ
รู้ด้าน
  

สํานักปลัดฯ 

สริมและ
ล้อมใน
ยว 

สํานักปลัดฯ 

หน้า 86 

 
หน่วย

สนับสนนุ 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

     1 1 1 1 1 4. พัฒนาจริยธรรมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
 
 
 

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนา
จริยธรรม 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการพัฒนา
จริยธรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัดฯ - 

1 1 1 1 1 5. สร้างระบบมาตรฐาน/
ใช้เทคโนโลยี /จัด
ศูนย์บริการ ในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว 
และการ 
ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐาน 

ปีละ 1 แห่ง โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

สํานักปลัดฯ กองช่าง 

1 1 1 1 1 6. อบรมผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
และอาสาสมัคร ด้านการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ กฎ มาตรฐาน
ต่างๆ รวมตลอดการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้ มี
ทักษะการบริการที่
ประทับใจนักท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจและ
บุคลากรด้าน
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการฝึกอบรมผู้
ประกอบธุรกิจและ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัดฯ - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

     4 4 4 4 4 7. ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทุกประเภทให้
ทั่วถึงและขยายไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 
 

ช่องทางที่ใช้
ในการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

ปีละ 4 
ช่องทาง 

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัดฯ - 

5 5 5 5 5 8. จัดกิจกรรมประจําปีที่
น่าสนใจ และเทศกาลที่
โดดเด่นเป็นพิเศษตลอด
ทั้งป ี
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่
ได้รับการจัด
ให้เป็น
กิจกรรม
ประจําปี 

ปีละ 5 
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประจําปี 

สํานักปลัดฯ - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการผลิต
และมูลค่า
สินค้าเกษตร 

การเกษตร
ยั่งยืน 

การเกษตร
ยั่งยืน 

เกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายได้จากภาค
เกษตรกรรม
เพิ่มขึ้น 

4 4 4 4 4 1. ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต 
การลดต้นทุนการผลิต การ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และการสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านการ
เกษตรกรรม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ปีละ 4 
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

กองแผนฯ สํานักปลัดฯ 

1 1 1 1 1 2. จัดหาตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 

ผลิตภัณฑ์
ทาง
การเกษตรมี
ตลาดรองรับ 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการจัดหาตลาด
รองรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

กองแผนฯ กองคลัง 

- - - - 1 3. พัฒนาการค้าชายแดน
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการขยายตัวของ
สินค้าทางการเกษตร 

ตลาดการค้า
ชายแดน
ได้รับการ
พัฒนา 

1 ตลาดภายใน
ปี 2561 

โครงการพัฒนาการ
ค้าชายแดน 

สํานักปลัดฯ กองช่าง 

- - - - 1 4. สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนา
ทางการเกษตร 
 
 

ศูนย์วิจัย/
สถาบันที่
ได้รับการ
จัดตั้งหรือ
สนับสนุน 

1 แห่งภายใน
ปี 2561 

โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์วิจัย/
สถาบันพัฒนาทาง
การเกษตร 

กองแผนฯ สํานักปลัดฯ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการภาครัฐ
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
ทันสมัย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
ทันสมัย 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 25 1. ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมให้ใช้
งานได้เต็มที่ด้วยการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมผิว
จราจร และการขยาย
เส้นทางจราจรให้เชื่อมโยง
กันในสายหลักและสาย
รอง 

เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 5 สาย โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมสร้างถนน 

กองช่าง - 

2 4 6 8 10 2. ปรับปรุงซ่อมแซม 
ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ 
เขื่อน สะพาน ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

ท่าเทียบเรือ 
เขื่อน 
สะพานที่
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 2 แห่ง โครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือ เขื่อน 
สะพาน 

กองช่าง - 

1 2 3 4 5 3. สนับสนุนการขยายเขต
การให้บริการประปา 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ประปา 
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ 
และระบบ
อินเตอร์เน็ต
ที่เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 แห่ง โครงการขยายเขต
การให้บริการประปา 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
ระบบอินเตอร์เน็ต 

กองช่าง - 

1 2 3 4 5 4. จัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณ์
ทันสมัยเพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรทั้งทางบก
ทางน้ํา 

สัญญาณไฟ
จราจรและ
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง
สัญญาณไฟจราจร
และระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

กองช่าง - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

     1 1 1 1 1 5. ส่งเสริม และสนับสนุน
การจัดทําและปฏิบัติตาม
ผังเมืองรวมจังหวัดผังเมือง
เฉพาะและผังเมืองชุมชน 
 

ผังเมืองที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการสนับสนุน
การจัดทําและปฏิบัติ
ตามผังเมืองรวม
จังหวัดผังเมืองเฉพาะ
และผังเมืองชุมชน 

กองช่าง - 

1 1 1 1 1 6. บริหารจัดการน้ํา เพื่อ
การอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 
 

แหล่งน้ําที่
ได้รับการ
บริหาร
จัดการ 

ปีละ 1 แห่ง โครงการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง - 

1 1 1 1 1 7. ส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านกฎระเบียบ และความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 
และการปลูกฝังจิตสํานึก 
และความมีวินัยใน
การจราจร 

ความรู้ด้าน
กฎระเบียบ 
และความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนนที่
จัดให้มีขึ้น 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการให้ความรู้
ด้านกฎระเบียบ และ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

กองช่าง - 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศให้
ได้มาตรฐาน
และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

การส่งเสริมและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

พื้นที่ที่ได้รับการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 2 2 2 2 1. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่
เสื่อมโทรมให้มี
ความสมบูรณ์
ดังเดิม 

พื้นที่ที่
ได้รับการ
ฟื้นฟู 

ปีละ 2 พื้นที่ โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

กองช่าง - 

1 1 1 1 1 2. ส่งเสริม 
สนับสนุนจัดการ
แหล่งน้ําให้สามารถ
แก้ปัญหาน้ําท่วม 
น้ําแห้งได้อย่าง
ยั่งยืน 

แหล่งน้ํา
ที่ได้รับ
การ
จัดการ 

ปีละ 1 แห่ง โครงการจัดการ
แหล่งน้ําอย่างยั่งยืน 

กองช่าง - 

1 1 1 1 1 3. สนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูล และการ
บําบัดน้ําเสีย 

พื้นที่ที่
ได้รับการ
บริหาร
จัดการ 

ปีละ 1 แห่ง โครงการบริหาร
จัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และการ
บําบัดน้ําเสีย 

กองช่าง - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

     4 4 4 4 4 4. ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้าง
จิตสํานึกของ
ประชาชนในการ
เฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

มีการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

ปีละ 4 ครั้ง โครงการรัก
คลองดุสนเพื่อ
คนสตูล 

กองช่าง - 

1 1 1 1 1 5. ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ในการใช้ที่ดินและ
ประโยชน์ที่ดิน ให้
เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

มีการ
ฝึกอบรม
ให้ความรู้
ในการใช้
ที่ดินและ
ประโยชน์
ที่ดิน 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการอบรม
ให้ความรู้ใน
การใช้ที่ดินและ
ประโยชน์ที่ดิน 

กองช่าง กองแผนฯ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการ
ภาครัฐและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

การกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

การกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

การกีฬาได้รับการ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
สู่ระดับภูมิภาค/
ระดับชาติ 

กีฬาที่ได้รับการ
ยกระดับมาตรฐาน 

1 1 1 1 1 1. ก่อสร้าง พัฒนา
ลานกีฬา 
สวนสาธารณะและ
จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา 
 

ลานกีฬา
ได้รับการ
พัฒนา 

ปีละ 1 แห่ง โครงการ
ก่อสร้าง พัฒนา
ลานกีฬา ศูนย์
ฝึกกีฬาและ
สวนสาธารณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

กองช่าง 

1 1 1 1 1 2. พัฒนา ปรับปรุง 
รักษา สนามกีฬาให้
ได้มาตรฐานและ
รองรับการใช้
บริการและจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ออกกําลังกายให้
ครบครัน 

สนามกีฬา
ที่ได้รับการ
พัฒนา 
ปรับปรุงให้
ได้
มาตรฐาน 

ปีละ 1 แห่ง โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงสนาม
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

กองช่าง 

1 1 1 1 1 3. พัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาและ
นันทนาการให้มี
ความรู้ ความ
ชํานาญ และทักษะ
มากขึ้น รวมถึงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการด้านการ
กีฬาและ
นันทนาการให้มี
ทักษะที่สูงขึ้น 

บุคลากร
ทางกีฬา
ได้รับการ
พัฒนา
ทักษะ 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการพัฒนา
ทักษะบุคลากร
ทางการกีฬา
และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

- 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

     2 2 2 2 2 4. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านกีฬา 
เป็นประจําและ
ต่อเนื่อง 

กิจกรรม
ด้านกีฬาที่
จัดเป็น
ประจําและ
ต่อเนื่อง 

ปีละ 2 
กิจกรรม 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

1 1 1 1 1 5. ส่งเสริมการเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ให้กับประชาชน 

กิจกรรมที่
จัดการ
แข่งขันเพื่อ
สุขภาพ 

ปีละ 1 
กิจกรรม 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

- 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการ
ภาครัฐและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
สืบสานไว้ต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

10 10 10 10 10 1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 
ประเพณี และการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมที่
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีละ 10 ครั้ง โครงการ
อนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

3 3 3 3 3 2. ส่งเสริมให้ผู้นํา
ทางศาสนา 
สถาบันทางศาสนา
มีบทบาทในการ
พัฒนาประชาชน
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา 

กิจกรรมที่ให้
ผู้นําทาง
ศาสนาเข้ามามี
บทบาท 

ปีละ 3 ครั้ง โครงการ
พัฒนา
ประชาชนให้
เป็นผู้มี
คุณธรรม     
ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

1 1 1 1 1 3. ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม แก่
ประชาชน 
 

กิจกรรมที่จัด
ให้มีการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

- 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการ
ภาครัฐและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
สาธารณสุข 
และสวัสดิการ
สังคม  

35 35 35 35 35 1. พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาในระบบ
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนา
มาตรฐาน 

ปีละ 35 
สถานศึกษา 

โครงการ
พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาใน
ระบบนอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับเด็ก 
เยาวชน  สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เด็ก เยาวชน  
สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิติ 

ปีละ 5,000 
คน 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สํานักปลัดฯ - 

2 2 2 2 2 3. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
 
 

กิจกรรม
ด้าน
สวัสดิการ
สังคม 

ปีละ 2 ครั้ง โครงการด้าน
สวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัดฯ - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

     2 2 2 2 2 4. ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน การ
ป้องกันและการ
ควบคุมโรค 

กิจกรรมการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 

ปีละ 2 ครั้ง โครงการด้าน
การป้องกัน
และการ
ควบคุมโรค 

สํานักปลัดฯ - 

1 1 1 1 1 5.ส่งเสริม และ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพให้มี
ทักษะสูงขึ้น 

กลุ่มอาชีพที่
ได้รับการ
พัฒนา
ทักษะ 

ปีละ 1 กลุ่ม โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ 

สํานักปลัดฯ - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการ
ภาครัฐและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

การลงทุน การ
พาณิชย์ และ
เศรษฐกิจของ
จังหวัดสตูล 

การลงทุน การ
พาณิชย์ และ
เศรษฐกิจของ
จังหวัดสตูล 

กระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุน 

อัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวัดสูงขึ้น 

1 1 1 1 1 1. ส่งเสริมการ
ลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 
และการพาณิชย์ 

กิจกรรม
ด้าน
ส่งเสริม
การลงทุน 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการ/
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมการ
ลงทุน 

สํานักปลัดฯ - 

1 1 1 1 1 2. ส่งเสริมการ
จัดตั้งตลาดให้มี
ความเหมาะสม ถูก
สุขลักษณะ และ
ปลอดภัย 

ตลาดที่
ได้รับการ
พัฒนาสู่
มาตรฐาน 

ปีละ 1 แห่ง โครงการพัฒนา
ตลาดสู่
มาตรฐาน 

สํานักปลัดฯ - 

1 1 1 1 1 3. สนับสนุนให้มี
การเปิดพื้นที่ปลอด
ภาษี และ
พัฒนาการค้า
ชายแดนให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่
ส่งเสริม
การ
พัฒนาการ
ค้า
ชายแดน 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการ/
กิจกรรมการ
พัฒนาการค้า
ชายแดน 

สํานักปลัดฯ - 

1 1 1 1 1 4. ส่งเสริมการออม
ให้แก่ประชาชน 
 
 

กิจกรรม
ส่งเสริม
การออม 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ออม 

สํานักปลัดฯ - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการ
ภาครัฐและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

เมืองสงบสุข เมืองสงบสุข ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตสูง 

2 2 2 2 2 1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

กลุ่ม
อาสาสมัคร
ได้รับการ
พัฒนา 

ปีละ 2 ครั้ง โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

กองช่าง - 

2 2 2 2 2 2. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน / กลุ่ม
อาสาสมัคร ให้มี
สมรรถนะเพิ่มขึ้น 
และส่งเสริมให้
ประชาชนเฝ้าระวัง
เหตุและป้องกัน
ตนเอง 

กลุ่ม
อาสาสมัคร
ที่มีความ
เข้มแข็ง 

ปีละ 2 กลุ่ม โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กลุ่ม
อาสาสมัคร 

กองช่าง สํานักปลัดฯ 

50 50 50 50 50 3. ส่งเสริม 
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ผู้เสพยา
เสพติดที่
ได้รับการ
บําบัด 

ปีละ 50 คน โครงการบําบัด
ผู้เสพยาเสพติด 

สํานักปลัดฯ กอง
การศึกษาฯ 

2 2 2 2 2 4. ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้าง
ความสมานฉันท์ใน
ชุมชนและ
สนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน 

กลุ่ม/
ชุมชนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ปีละ 2 กลุ่ม โครงการ
เสริมสร้าง
ความ
สมานฉันท์ใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

สํานักปลัดฯ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการ
ภาครัฐและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

การบริหารจัดการที่
ดี 

การบริหารจัดการที่
ดี 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

กลุ่ม เครือข่าย 
องค์กรที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

10 10 10 10 10 1. จัดการวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
การประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ประชาชน
เข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การ
วางแผน
พัฒนา
ท้องถิ่น 

ปีละ 10 ครั้ง โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาของ 
อปท./ 
โครงการ อบจ.
พบประชาชน 

กองแผนฯ กองกิจฯ 

80 80 80 80 80 2. เสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
องค์กร 
 
 

คะแนน
การตรวจ
ประเมิน
ธรรมาภิ
บาล 

ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 80 

โครงการ/
กิจกรรมการ
ตรวจประเมิน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

สํานักปลัดฯ กองแผนฯ 

100 100 100 100 100 3. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร และ
พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 โดรงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร 

สํานักปลัดฯ - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

     2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 4. พัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และ
สถานที่ใน
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้
ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

อัตราส่วน
บุคลากรต่อ
จํานวน
คอมพิวเตอร์ 

ไม่น้อยกว่า 
2 ต่อ 1 

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ประจํา
สํานักงาน 

กองพัสดุฯ กองแผนฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000  5,000  5. ส่งเสริมเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
และเสรีภาพของ
ประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ของ
ประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปีละ 5,000 
คน 

โครงการ อบจ.
พบประชาชน/
โครงการ
ประชาธิปไต
ภาคพลเมือง 

กองกิจการ
สภาฯ 

- 

6 6 6 6 6 6. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ของ
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

 6 ช่องทาง โครงการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
สตูล 

สํานักปลัดฯ - 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบจ.
สตูล 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ 57 58 59 60 61 

การเข้าถึง
บริการ
ภาครัฐและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

การจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

การจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 

ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ 

1 1 1 1 1 1. ส่งเสริมการ
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการจัด
การศึกษาตลอด
ชีวิต 

สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ปีละ 1 
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 

โรงเรียน
นิคมพัฒนา
ผัง 6 

กอง
การศึกษา
ฯ 

100 100 100 100 100 2. ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 

บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 100 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
โรงเรียน 

โรงเรียน
นิคมพัฒนา
ผัง 6 

กอง
การศึกษา
ฯ 

1 1 1 1 1 3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสร้าง
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
 

อาคารที่
ได้รับการ
พัฒนา 
ปรับปรุง 

ปีละ 1 อาคาร โครงการพัฒนา 
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน
โรงเรียน 

โรงเรียน
นิคมพัฒนา
ผัง 6 

กอง
การศึกษา
ฯ 

- 3 3 3 3 4. พัฒนาสื่อ วัสดุ 
ครุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

มีห้องเรียน
อัจฉริยะ 

ไม่น้อยกว่า 3 
ห้องภายในปี 
2561 

โครงการ
ห้องเรียน
อัจฉริยะ
โรงเรียน 

โรงเรียน
นิคมพัฒนา
ผัง 6 

กอง
การศึกษา
ฯ 

100 100 100 100 100 5. พัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุขใน
การเรียน 

นักเรียนที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียน 

โรงเรียน
นิคมพัฒนา
ผัง 6 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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