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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งน้ี จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  การวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น
แผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึง
เป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องกําหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะ
บรรลุ และแนวทางในการที่จะทําให้บรรลุถึงสภาพการณ์น้ัน 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ  ทั้งน้ี เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล  ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมใน
พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตน์จํานงในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลอย่างสมดุล โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวการพัฒนาเพ่ือให้ทราบทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ันๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ และการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่เป็นการวางกรอบ
การพัฒนาโดยพิจารณาจาก 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
  1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ ที่สําคัญ
และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  1.4 ผังเมืองจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองชุมชน หรือผังเมืองเฉพาะ (ผังภาคหรือผัง
อนุภาค) 
  1.5 อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  1.6 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  1.7 แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือทุกภาค
ส่วน เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และให้สํานัก/กอง/
ส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดทําแผน พร้อมด้วยสํานัก/กอง/ส่วนอ่ืนๆ ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 
  2.1 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2 แผนชุมชน แผนพัฒนาชุมชน 
  2.3 นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น 
  2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
  2.6 ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  2.7 ข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. สํานัก/กอง/ส่วน ที่มีหน้าที่จัดทําแผนทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากสํานัก/กอง/ส่วน
อ่ืนๆ และนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ



บทท่ี 1  บทนํา  หน้า 3 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประชุมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา และจะต้องกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของตัวช้ีวัดด้วย 
 4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทําเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 6. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วนําเสนอผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกคร้ังจะมีจุดหมายปลายทางเพ่ือให้
องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดให้ การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมาย
ที่กําหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและ
เกิดผลดี 
 2. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้
องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนิน มีความ
ต่อเน่ืองกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง 
ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
 3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต
ลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทําการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้
หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว 
 4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กําหนดหน้าที่การ
ควบคุมขึ้น ทั้งน้ีเพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการ คู่กันอาศัย
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกําหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 
 5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ
วางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันน้ันจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทํางานด้าน
การวางแผนทําให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นํามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการ
สร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 
 6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงความร่วม
แรงร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากน้ัน การวางแผนยังเป็นเคร่ืองมือ  ฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจในที่ดีสําหรับผู้บริหารในอนาคต 
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 7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้
องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การท่ีไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะ
การวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 8. ทําให้เกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัด
ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 
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พ.ศ. 2498  มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ซึ่ง
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหน่ึง มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

พ.ศ. 2540 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดใหม่ โดย
ยกเลิกระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดต้ังแต่ฉบับ พ.ศ.2498 ถึงแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2523  และได้ตราพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ขึ้น โดยกําหนดให้นายกองค์องค์การบริหารส่วน
จังหวัด มาจากการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับเลือกจาก
สมาชิกทั้งหมดให้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

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

 
 ที่ต้ังและอาณาเขต 

  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพฯ 973  กิโลเมตร  มีเน้ือที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  (นับ
รวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ําทะเล)  เป็นลําดับที่ 63 ของประเทศ  และลําดับที่ 12 ของภาคใต้  รองลงมา คือ 
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต  ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และ
เส้นแวงที่ 99 องศา5 ลิปดาตะวนออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56  กิโลเมตร  ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส  ประเทศ

มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพ้ืนที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นก้ันอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล กับ
จังหวัดอ่ืน ๆ   และประเทศมาเลเซีย 
 
  



หน้า 8         

 

 

         

 

 บททท่ี 2  สภาพท่ัวัวไปและข้อมูลพืพ้ืนฐาน 

 



บทท่ี 2

 ข

 
กรุงเท
(นับร
คือ จัง
56  กิ
 
 ล

 
เนินเข
และทิ
ชายฝั่
ป่าชา
หรือป
นอกจ
ที่มีลํา
จากภู
เหนือ
ป ร ะ
ส ลั บ
นครศ
กั บจั
สันกา
ประเ
ภูเขา
ตอนล
สําคัญ
เขาหัว
เขาคว
 
 
 
 
 
 

2  สภาพท่ัวไปแ

ขนาดพื้นที่   

 จั
ทพฯ  973 
วมพ้ืนที่ที่เป็น
ังหวัดปัตตานี
กิโลเมตร  ติดฝั

ลักษณะภูมิป

 จั
ขาและภูเขาสู
ทศิใต้มีที่ราบแ
ฝังทะเล  ถัดจ
ายเลน นํ้าเค็
ป่าโกงกางอย
จากน้ันจังหวัด
านํ้าสายสั้นๆ
ภูเขาโดยรอ
อ  และทิศตะว
ก อ บ ด้ ว ย ภ

บ ซั บ ซ้ อ น
ศรีธรรมราชแ
ั ง ห วั ด ส ง ข
าลาคีรีแบ่งเข
ทศมาเลเซีย 
น้อยใหญ่อยู่ก
ล่างและชายฝั่
ญไ ด้แ ก่   เข
ัวกาหมิง  เขา
วนกาหลง  แล

และข้อมูลพ้ืนฐา

 

จังหวัดสตูลเป็
 กิโลเมตร 

นส่วนของนํ้าท
และจังหวัดภู
ฝั่งทะเลอันดา

ระเทศ 

จังหวัดสตูล มี
ง โดยมีเทือก

แคบๆ  ขนานไ
จากที่ราบลงไป
ค็มขึ้นถึงมีป่า
ยู่เป็นจํานวน
ดสตูล เป็นจัง
ๆ  ไหลผ่านซึ่
บ พ้ืนที่ทาง
วันออกของจัง
ภู เ ข า ม า ก
โ ด ย มี ทิ ว
บ่งเขตจังหวัด
ล า  และทิ ว
ตประเทศไทย
 นอกจากน้ัน
กระจัดกระจ
งตะวันตก  ภู
ขาจีน   เขาบ
าใหญ่  เขาทะ
ละเขาโต๊ะพญ

าน 

ป็นจังหวัดอยู
  มีเน้ือที่ประ
ทะเล)  เป็นลํ
เก็ต  มีพ้ืนที่ติ
ามันมีชายฝั่งท

มีลักษณะเป็น
เขาสําคัญๆ คื
ไปกับ
ปเป็น
าแสม
นมาก 
งหวัด
งเกิด
ตอน
งหวัด 
ม า ย
เ ข า
ดสตูล
ว เ ข า        
ยและ
น ยังมี
ายใน

ภูเขาที่
บารั ง     
ะนาน 
ญาวัง 

 

ยู่เขตแดนใต้
ะมาณ 2,807.
ลําดับที่ 63 ขอ
ติดต่อกับประเ
ทะเลยาวประม

นพ้ืนที่ราบสลับ
คือ ภูเขาสันกา

ภาพแส

ของประเทศ
522 ตารางกิ
องประเทศ  
เทศมาเลเซียต
มาณ 144.8 กิ

บกับภูเขา พ้ืน
าลาคีรี  พ้ืนที่

ดงลักษณะภูมิ

ศไทยด้านฝั่งท
กิโลเมตร  หรือ
 และลําดับที่ 
ตลอดแนวชาย
กิโลเมตร  

นที่ทางทิศเห
ค่อยๆ  ลาดเอี

มิประเทศของ

ทะเลอันดามั
อประมาณ 1

 12 ของภาคใ
ยแดนทางบก

หนือและทิศต
อียงลงสู่ทะเล

งจังหวัดสตูล

หน้า 9 

มัน  ห่างจาก
,754,701 ไร่
ใต้  รองลงมา
ยาวประมาณ

ะวันออกเป็น
ด้านตะวันตก

ล 

 

ก
ร่      
า 
ณ 

น
ก  



หน้า 10                 บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 ลักษณะภูมิอากาศ  
         พ้ืนที่จังหวัดสตูล ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนช้ืน  มี 2 ฤดู  ฤดูร้อนกับฤดูฝน 
โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน  พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม  และมีฤดูร้อนเพียง 4 เดือน เดือน 
มกราคม ถึงเดือนเมษายน  ระหว่างปี 2554 - 2558  ปริมาณฝนเฉล่ีย 2,495.3 มม. ตกชุกในเดือนมิถุนายน – 
พฤศจิกายน       

สําหรับ ในปี พ. ศ.  2558     
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.63 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 24.05 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  37.9  องศาเซลเซียส       วันที่  8  เมษายน  2558   
อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได้ 18.8  องศาเซลเซียส       วันที่  14  กุมภาพันธ์  2558   
ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน    1  วัน   วัดได้ 138.2  มิลลิเมตร  วันที่  17 กันยายน 2558   

 

ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่มีฝนตกปี  2554-2558 
ปี พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน(มม.) จํานวนวันทีฝ่นตก 
2554 2,427.5 195 
2555 2,565.7 195 
2556 2,213.1 178 
2557 2,496.6 179 
2558 2,773.7 170 

   
อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย  ปี 2554-2558 

ปี พ.ศ. สูงสุดเฉลี่ย สูงสุดวัดได้ ตํ่าสุดเฉลี่ย ตํ่าสุดวัดได้ 
2554 32.45 35.7 24.07 19.5 
2555 32.77 35.8 24.09 21.8 
2556 32.73 37.3 24.15 21.8 
2557 33.09 38.2 23.98 17.3 
2558 32.63 37.9 24.05 18.8 

 
สาระอุตุนิยมวิทยา ปี 2554-2558 

ปี/พ.ศ. 
ความกดอากาศ 
(เฉลี่ยมิลลบิาร์) 

ความชืน้ 
(เฉลี่ยเปอรเ์ซ็นต์) 

ลมสูงสุด 
(ทิศ/กม./ชม.) 

เดือน 
ความชืน้
ตํ่าสุด 

2554 1008.98 79.52 080/34 ธ.ค. 36 
2555 1009.11 79.84 270/59 พ.ค. 43 
2556 1009.14 78.73 080/56 พ.ค. 33 
2557 1009.63 77.80 280/30 มิ.ย. 25 
2558 1010.36 78.40 090/38 ต.ค. 35 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
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 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล 

1) การป่าไม้  
พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสตูล 

จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้ จํานวน 1,193.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 745,837 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 48.14 ของพ้ืนที่จังหวัด (คิดจากเน้ือที่จังหวัด 2,478.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,363 ไร่ โดย
พ้ืนที่ดังกล่าวไม่นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ําทะเล) แบ่งออกเป็น 

- ป่าบก เน้ือที่ จํานวน 749.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 468,400 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
30.23 ของพ้ืนที่จังหวัด 

- ป่าชายเลน เน้ือที่ จํานวน 443.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  277,437 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.91 ของพ้ืนที่จังหวัด 

(1) ป่าสงวนแห่งชาติ 

ตาราง  แสดงจํานวนป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 18 ป่า 
ลําดับที่ ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ (ไร่) 

1 ป่ากุปังและป่าปุโล๊ต 107,025.00 
2 ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และปา่เขาใหญ ่ 55,408.00 
3 ป่าเขาหมาไม่หยก 13,125.00 
4 ป่าควนกาหลง 11,887.00 
5 ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา และป่าควนทา่หิน 11,306.00 
6 ป่าควนทังและป่าเขาขาว 23,619.00 
7 ป่าควนบ่อนํ้า 400.00 
8 ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก และป่าควนสงัหยุด 9,687.50 
9 ป่าดงเชือกช้าง 28,625.00 
10 ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และปา่เขาขุมทรัพย์ 93,750.00 
11 ป่าพยอมงาม 4,187.50 
12 ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง และป่าเขาโต๊ะดู 1,875.00 
13 ป่าหัวกะหมิง 9,1643.00 
14 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 89,281.00 

15 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 25,950.00 

16 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 3 30,593.75 

17 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4 55,687.00 

18 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 75,924.80 

รวม 729,974.45 
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(2) ป่าไม้ถาวรของชาติ  จังหวัดสตูล มีป่าไม้ถาวรของชาติ จํานวน 1 ป่า คือป่าควนทังและ
ป่าเขาขาว เพ่ือที่ประมาณ 3,092 ไร่ 

(3) ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ  จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ  จํานวน  3  แห่ง  เน้ือที่ประมาณ  
1,241,406.25  ไร่  แบ่งเป็น  พ้ืนที่บกเนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร่   พ้ืนที่นํ้าเน้ือที่ประมาณ   
936,712.50  ไร่   

อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจํานวน 3  แห่ง ได้แก่ 
                  * อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เน้ือที่   196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร่ (เป็น
เน้ือที่บนบก 122,000 ไร่ เน้ือที่ในทะเล 500 ไร่)  
                  * อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เน้ือที่   1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร่  
(เป็นเน้ือที่บนบก 167,625 ไร่ เน้ือที่ในทะเล 763,625 ไร่) 
                  * อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เน้ือที่ 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 
ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-สตูล) สําหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเน้ือที่ประมาณ 187,656.25 ไร่ (เป็นเน้ือที่บนบก 
15,193.75 ไร่ เน้ือที่ในทะเล 172,462.50 ไร่)  

(4) วนอุทยาน  จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จํานวน 1 แห่ง  เน้ือที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 11,077.25  ไร่  ได้แก่  *วนอุทยานธาราสวรรค์  อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอควนกาหลง   

(5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่  จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธ์ุสตัว์ป่า  จํานวน  2 แห่ง  ได้แก่ 
             * เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด  เน้ือที่ 1,288.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 805,000  
ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) สําหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเน้ือที่ประมาณ88,250.00  ไร่  

* เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง  เน้ือที่  181.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
113,750  ไร่ (พ้ืนที่จังหวัดสงขลา - สตูล)  สําหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเน้ือที่ประมาณ  49,243.00  ไร่ 

(6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  จํานวน  1 แห่ง  เน้ือที่  20.43  
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,770 ไร่ ได้แก่  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 
(พ้ืนที่เป็นภูเขา เน้ือที่12,500.00  ไร่   พ้ืนที่เป็นหนองน้ํา  เน้ือที่  270.00  ไร่) 

ตาราง  แสดงข้อมูลพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกในทอ้งที่จังหวัดสตูล 
อําเภอ/

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

(ไร่) 
พ.ศ. 2555 

(ไร่) 
พ.ศ. 2556 

(ไร่) 
พ.ศ. 2557 

(ไร่) 
พ.ศ. 2558 

(ไร่) 
รวม 

เมืองสตูล 33-2-10 236-1-63 16-2-76 150-0-87.5 147-2-08 584-1-44.5 

ละงู 1-3-76 122-1-10 0-2-09 14-0-92 0-3-83.5 139-3-70.5 

ทุ่งหว้า 33-2-55 21-1-10 14-1-76 48-0-24 112-1-97 229-3-62 

ควนกาหลง 162-3-17 50-2-54 55-2-49 152-2-6.5 281-0-74 702-3-0.5 

ท่าแพ 19-0-92 - - 2-0-00 3-2-72 24-3-61 

ควนโดน 8-0-90 532-1-64 168-3-74 110-2-17 146-1-88 966-2-33 

มะนัง 173-1-89 34-1-99 81-3-94 114-0-36 22-0-95 426-1-13 

รวม 432-3-29 997-2-00 338-0-78 591-2-63 714-2-17.5 3,074-2-87.5 
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2) ทรัพยากรน้ํา 
(1) ลักษณะลุม่น้ํา 

จังหวัดสตูลประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขา 3 ลุ่มนํ้าสาขา คือ 
(1.1) ลุ่มน้ําสาขาคลองละงู (รหัสลุ่มนํ้า 25.11) มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 918 ตารางกิโลเมตร 

(573,750 ไร่) มีต้นกําเนิดบริเวณเขาทางทิศเหนือโดยไหลจากเทือกเขาทางทิศเหนือไหลลงสู่ทะเลอันดามันทาง
ทิศใต้ โดยประมาณ สภาพภูมิประเทศบริเวณต้นนํ้าและมีความลาดชันสูง และค่อยๆ ลดความลาดชันลงก่อน
ไหลลงสู่ทะเล สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับที่เนิน การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ปลุกยางพารา บริเวณต้นนํ้ายังมีสภาพ
ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีคลองละงูเป็นลํานํ้าสายหลักที่ยาวที่สุด ความยาวลํานํ้าทั้งสิ้นประมาณ 85 กม. มี
ความลาดชันลํานํ้าบริเวณต้นนํ้าประมาณ 1:10 ความลาดชันบริเวณกลางน้ําประมาณ 1:100     ความลาดชัน
บริเวณท้ายนํ้าประมาณ 1:1,500 และมีลํานํ้าย่อยที่สําคัญที่ไหลลงคลองละงู ได้แก่ คลองลําโลน คลองลําแย
แนะ คลองพะนัง คลองนํ้าแดง ห้วยหินปูน คลองมาม่าใหม่ คลองรังเลน คลองลําจูหนุง  เป็นต้น 

(1.2) ลุ่มน้ําสาขาคลองมําบัง (รหัสลุ่มนํ้า 25.12) มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 506 ตางราง
กิโลเมตร (316,250 ไร่) ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณต้นนํ้ามีความลาดชันสูง สภาพป่าไม้ต้นนํ้ายังคงมีสภาพสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็น
ที่สูงสลับที่เนิน การใช้ที่ดินมีการปลูกยางพารากันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีคลองมําบังหรือคลองดุสนเป็นลํานํ้าสาย
หลักที่ยาวที่สุด มีความยาวลํานํ้าทั้งสิ้นประมาณ 70 กิโลเมตร. มีความลาดชันลํานํ้าบริเวณต้นนํ้าประมาณ 
1:10    ความลาดชันบริเวณกลางนํ้าประมาณ 1:200 ความลาดชันบริเวณท้ายนํ้าประมาณ 1:5,00 และมีลํา
นํ้าย่อยที่สําคัญที่ไหลลงคลองมําบัง ได้แก่ คลองช้าง คลองโตน คลองนํ้าร้อน คลองเฉลียง คลองลาสอ คลองนํ้า    
พระ  คลองกาแน๊ะ คลองตายาย คลองตะเมียง คลองตังโกย 

(1.3) ลุ่มน้ําสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ (รหัสลุ่มนํ้า 25.13) มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 
1,716 ตารางกิโลเมตร (1,072,500 ไร่) ลุ่มนํ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่างประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขาหลายๆ  
ลุ่มนํ้า โดยลุ่มน้ําสาขาต่างๆ ดังกล่าวเป็นลุ่มนํ้าขนาดเล็ก ซึ่งมีลํานํ้าสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันโดยตรง
ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลํานํ้าย่อยที่สําคัญ ได้แก่ คลองติงหงี คลองหมัง คลองบาราเกต 
คลองทุ่งริ้น คลองลุ่มบอน คลองเจ๊ะบิลัง คลองมะบอก คลองท่าจีน และคลองปูยู โดยมีพ้ืนที่อยู่ในเขต จังหวัด
สตูลทั้งหมด 

พ้ืนที่ของลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัสลุ่มนํ้าที่ 25) ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ ลุ่ม
นํ้าสาขาคลองละงู (2511) ลุ่มนํ้าสาขาคลองม้าบัง (2512) และลุ่มนํ้า สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง (2513) 
และสามารถจําแนกได้ดังน้ี 

ตารางแสดงลุ่มน้ําสาขาและแหล่งน้ําสําคัญ 
รหัสและช่ือลุ่มนํ้าสาขา ครอบคลุมอําเภอ แหล่งนํ้าที่สําคญั 

2511 ลุ่มนํ้าสาขาคลองละงู 
 

- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นส่วนใหญ่ 
- อ.ทุ่งหว้า และ อ.ละงู เป็นบางส่วน 

คลองละงู และ 
คลองล้าโลน 
 

2512 ลุ่มนํ้าสาขาคลองมําบัง 
 

- อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ่ 
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางส่วน 

คลองดุสน หรือ 
คลองมําบัง 
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รหัสแล

2513 ลุ่มนํ้า
ตะวันตกตอน
 

 
หมายเหตุ ร
จากรายงานม
ลุ่มนํ้าสาขาภ

ที่มา : สํานัก
 

          

ละช่ือลุ่มนํ้าสา
สาขาภาคใต้ฝั
นล่าง 

หัสและช่ือลุ่ม
มาตรฐานลุ่มน
ภาคใต้ฝั่งตะวัน

กงานทรัพยาก
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อ
เป

มนํ้าสาขา รวม
นํ้าและลุ่มนํ้าส
นตกตอนล่าง 

ภาพ
รธรรมชาติแล

 

 อ.ท่าแพ 
 อ.เมือง เป็นส
 อ.ละงู อ.ควน
อ.ทุ่งหว้า เป็น
ป็นบางส่วน 

มถึงขอบเขตลุ่
สาขา (สิงหาค
 (ต.ทุ่งหว้า) มี

แสดงลุ่มน้ําส
ละสิง่แวดล้อม

 

ครอบคลุมอํา

ส่วนใหญ่ 
นกาหลง อ.คว
บางส่วน และ

 

มนํ้าสาขา ยึด
คม 2538) 
มีลํานํ้าที่ไหลล

สาขาและแหล
มจังหวัดสตูล 

บท

าเภอ 

วนโคน และ 
ะ อ.มะนัง 

ดถือตามคณะ

ลงจังหวัดตรัง 

ล่งน้ําสําคัญ 
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(2) น้ําเพื่อการเกษตร 
  จังหวัดสตูลมีระบบชลประทานขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 3 โครงการ คือ 
โครงการชลประทานดุสนลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้ําพร้อมคลองส่งนํ้าก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2507 มี
พ้ืนที่ชลประทาน 32,025 ไร่     โครงการประตูระบายนํ้าคลองบาโรย ลักษณะโครงการเป็นประตูระบายนํ้าบน
คลองบาโรย พร้อมคันดินปิดก้ันนํ้าเค็ม ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2521 มีพ้ืนที่ชลประทาน 3,120 ไร่     
โครงการคลองท่าแพร ลักษณะโครงการเป็นฝายทดนํ้าพร้อมคลองส่งนํ้า การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณในปี 
พ.ศ.2548 มีพ้ืนที่ชลประทาน 12,765 ไร่ 

1. โครงการชลประทานดุสน 
  ฝายคลองดุสน ต้ังอยู่ หมู่ที่  6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตําบลควนโดน อําเภอควนโดนจังหวัด
สตูลที่พิกัด 47 NPH 212-522 (E=621180,N=752160) ในแผนที่ 1:50,000 ระวาง 5022IV  
สภาพแหล่งนํ้าต้นทุน 

ฝายคลองดุสนต้นนํ้าลําคลองดุสนเกิดจากเทือกเขาแก้วและเขาจีน ความยาวของคลองดุสน
ถึงจุด    หัวงานฝายดุสน ประมาณ 25 กิโลเมตร พ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 288.79 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งนํ้า
สาขาย่อย จํานวน 9 สาขา ในฤดูฝนปริมาณนํ้าไหลผ่าน   ประมาณ 20-50 ลบ.ม./วินาที ในฤดูแล้งประมาณ 
1-2 ลบ.ม./วินาที สภาพป่าต้นนํ้าค่อนข้างสมบูรณ์ 

2. โครงการประตูระบายนํ้าคลองบาโรย 
  โครงการประตูระบายนํ้าคลองบาโรย ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
พิกัด 47 NPH 139-547 (E=6138600,N=754710) ในแผนที่ 1:50,000 ระวาง 5022IV 
สภาพแหล่งนํ้าต้นทุน 
  คลองบาโรยเป็นคลองธรรมชาติ ไม่มีต้นนํ้า ท้าหน้าที่ในการเก็บกักน้ําฝนและระบายนํ้าในฤดู
ฝนมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร พ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร 

3. โครงการคลองท่าแพร 
โครงการคลองท่าแพร มีจุดที่ต้ังหัวงานอยู่ในเขตบ้านถ้ําทะลุ ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล ซึ่งต้ังอยู่ที่ 47 NPH 139-547 (E=6138600,N=754710) ในแผนที่ 1:50,000 ระวาง 5022IV 
สภาพแหล่งนํ้าต้นทุน 

  แหล่งกําเนิดต้นนํ้าของโครงการน้ีเกิดจากเขาหลายลูก เช่น เขาควนกาหลง เขาขาว เขาไฟ
ไหม้ควนด้ง และควนสี่เด้น คลองท่าแพเกิดจากลําห้วยสาขาหลายสายไหลมารวมกันแล้วไหลลงคลองรังกา
บริเวณบ้านทุ่งริน อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ลักษณะลํานํ้าค่อนข้างคดเค้ียว คลองท่าแพเป็นลํานํ้าขนาดกลางที่
มีน้าไหลตลอดปี ขนาดความกว้างของลํานํ้าประมาณ 20 ม. ลึกประมาณ 4.50 ม. ท้องลํานํ้าเป็นดินทราย 
พ้ืนที่รับนํ้าเหนือจุดที่ต้ังหัวงานวัดจากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ได้ประมาณ 66.70 ตร.กม. ความยาวของ
ลํานํ้าจากต้นนํ้าถึงจุดที่ต้ังหัวงานประมาณ 19.5 กม. ส่วนลาดเทของนํ้าบริเวณหัวงานประมาณ 1:600  
  

 

(3) แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  แหล่งนํ้าธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่นํ้าสายใหญ่ มีเพียงแม่นํ้าสายสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมี
ต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบ้านเรียกแม่นํ้าเหล่าน้ีว่า “คลอง” และมี
คลองที่สําคัญแบ่งเป็น 4 ระบบลํานํ้า ดังน้ี 

1. คลองละงู หรือคลองลําโลน ต้นนํ้าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหล
มาทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับ



หน้า 16                 บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

คลองปากบารา คลองน้ียาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านในซึ่ง
บริเวณปากคลองปากบาราน้ี เองที่ใช้เป็น ท่าเทียบเรือสําหรับการเดิน ทางไปอุทยานแห่งชําติหมู่เกาะตะรุเตา 
และ หมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยัง คงช่ือคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณบ้านบ่อเจ็ด
ลูกและเกาะตะโล๊ะแบนและมีพ้ืนที่รับนํ้าฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 2,000 มิลลิเมตรต่อ
ปี และปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี 

2. คลองดุสน หรือคลองมําบัง ต้นนํ้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอําเภอควนกาหลงและอําเภอ     
ควนโดน ประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตํารวจนํ้าเกาะนก 
และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตํามะลัง มีพ้ืนที่รับนํ้าฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าฝน เฉลี่ย 2,100 
มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อปี 

3. คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นนํ้าอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผ่านอําเภอ       
ควนกาหลงเข้า สู่อําเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง สําหรับ ส่วนที่ไหลผ่าน อําเภอท่า
แพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพ้ืนที่รับนํ้าฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 2,200 มิลลิเมตรต่อปี 
และปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

4. คลองลําโลนน้อย ต้นนํ้าอยู่บริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอําเภอควน
กาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตําแหลมเป็นคลองที่มีสายนํ้าไหลตลอดทั้งปี คลองท่าจีน ต้นนํ้าเกิด
บริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายน้ีอยู่ทาง ทิศตะวันออกของอําเภอเมือง 
ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน 

 
(4) แหล่งน้ําชลประทาน 

  แหล่งนํ้าชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ําตามโครงการชลประทานขนาด
กลาง, โครงการชลประทานขนาดเล็ก, โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย, โครงการ           
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจํานวน 142 แห่ง สามารถ     
กักเก็บนํ้าได้ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม.และมีพ้ืนที่ได้รับประโยชนจากโครงการชลประทานท้ังสิ้น 128,960 ไร่ 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดนพ้ืนที่  32,025 ไร่ 
2. โครงการประตูระบายนํ้าบาโรย ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู พ้ืนที่  3,120 ไร่ 
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนที่  12,765ไร่ 

 

ตารางแสดงโครงการชลประทานที่สร้างแล้วเสร็จถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โครงการ จํานวนโครงการ พ้ืนที่รับประโยชน (ไร่) 

1. ชลประทานขนาดกลาง 3 47,800 
2. ชลประทานขนาดเล็ก(ถ่ายโอนให้ อปท.) 111 59,600 
3. โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - มาเลเซีย 15 10,100 
4. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 7 4,200 
5. สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 6 7,260 

รวม 142 128,960 
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(5) สถานการณ์ลุ่มน้าํ 
  สภาพนํ้าฝน ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในพ้ืนที่ มีค่าประมาณ 2,111 มม./ปี โดยเฉล่ีย 81%  ของ
ปริมาณนํ้าฝนตลอดทั้งปี จะตกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยสูง
ที่สุด ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด สรุปปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝนฤดูแล้ง 
และเฉลี่ยทั้งปี ในแต่ละลํานํ้าสาขา ต้ังแต่เริ่มจนถึงปีล่าสุดที่มีการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูล ได้ดังน้ี 

ตาราง แสดงปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน ฤดูแล้ง และเฉล่ียทั้งปี ในแต่ละลํานํ้าสาขา 
 

ช่ือระบบลํานํ้าสาขา 
 

ปริมาณนํ้าฝน (มม.) 
ฤดูฝน 

(พ.ค.-พ.ย.) 
ฤดูแล้ง 

(ธ.ค.-เม.ย.) 
รายปี 

 
ระบบลํานํ้าสาขาคลองละงู 1,633.6 212.9 1,846.5 
ระบบลํานํ้าสาขาคลองมําบัง 1,135.9 368.5 1,504.4 
ระบบลํานํ้าสาขาคลองท่าแพ 1,751.5 553.6 2,305.1 
ระบบลํานํ้าสาขาในอําเภอทุ่งหว้า ไม่มีจุดตรวจวัด 

เฉลี่ย 4,521.0 4,521.0 5,656.0 
 

สภาพนํ้าท่า จากผลการวิเคราะห์ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในแต่ละระบบลํานํ้า
สาขา พบว่า ช่วงเวลานํ้ามากครอบคลุมระยะเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงมกราคม ในขณะที่ช่วงเวลา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน เป็นช่วงระยะเวลาที่ปริมาณน้ําท่ารายเดือนในระบบลํานํ้าสาขามีน้อย 
สรุปปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยแยกตามรายระบบลํานํ้าสาขาต่างๆ ในจังหวัดสตูล ได้ดังน้ี 

   

ตาราง แสดงปริมาณลํานํ้าท่ารายปีเฉลี่ยแยกตามรายระบบลําลํานํ้าสาขาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 30 ปี 

ช่ือระบบลํานํ้าสาขา 
 

พ้ืนที่รับนํ้าฝน (ตร.กม.) 
ปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ย 

(ล้าน ลบ.ม. 
ลิตร /วินาที /ตร.

กม. 
ระบบลํานํ้าสาขาคลองละงู 934.278 691.46 23.05 
ระบบลํานํ้าสาขาคลองมําบัง 750.405 223.18 7.44 
ระบบลํานํ้าสาขาคลองท่าแพ 719.648 153.68 5.12 
ระบบลํานํ้าสาขาในอําเภอทุ่งหว้า 383.538 ไม่มีจุดตรวจวัด 

รวม 2,787.869 1,068.32 35.61 
 

   สภาพปัญหาและสาเหตุของนํ้าท่วม สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนัก ลํานํ้ามีความ
ลาดชันสูง หน้าตัดของลํานํ้ามีความกว้างไม่สม่ําเสมอ และอิทธิพลของน้ําขึ้น-นํ้าลงของทะเลอันดามัน ทําให้
สามารถแยกลักษณะการเกิดอุทกภัยเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
           (1) นํ้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นบริเวณต้นนํ้า เป็นลักษณะนํ้า
ท่วมล้นตลิ่ง ซึ่งจะเกิดไม่นาน มีสาเหตุเกิดจากการท่ีมีฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากจากต้นนํ้าลงมามากจน
เกิดนํ้าล้นตลิ่งในลํานํ้าสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูงและหน้าตัดของลํานํ้ามีความกว้างไม่สม่ําเสมอ เข้าท่วมพ้ืนที่
เกษตรกรรมเป็นเวลาช่วงสั้นๆ ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมที่ตัดผ่านพ้ืนที่ขวางทิศทางการไหลของนํ้า ในเขต
จังหวัดสตูลมีหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยจากนํ้าท่วมฉับพลัน 3 หมู่บ้าน 
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           (2) นํ้าท่วมขังล้นตลิ่ง (Inundation) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ด้านล่างของลุ่มนํ้า
ช่วงที่   นํ้าจากลํานํ้าสายหลักจะไหลลงสู่ทะเล เป็นลักษณะนํ้าท่วมขังล้นตลิ่ง ซึ่งมีสาเหตุจากลักษณะภูมิ
ประเทศ    ที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และมีระดับสูงกว่าระดับนํ้าทะเลไม่มากนัก ท้าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักใน
บริเวณต้นนํ้าจนเกิดนํ้าไหลหลากมารวมตัวกันในบริเวณลํานํ้าตอนล่างที่มีความลาดชันน้อยและนํ้าทะเลหนุน
ขึ้นสูงด้วยแล้ว  จะทําให้ประสิทธิภาพการระบายนํ้าลงสู่ทะเลตํ่า สร้างความเสียหายเป็นพ้ืนที่กว้าง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชนที่อยู่บริเวณที่ราบน้ําท่วมถึงในบริเวณทั้งสองฝั่งของลํานํ้าสายหลักในเขต
จังหวัดสตูล    มีหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยจากนํ้าท่วมขัง 27 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยจากนํ้าล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งของลําน้ําจํานวน 23 หมู่บ้าน โดยมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจาก 

(2.1.) การเปลี่ยนแปลงความลาดเทของท้องลํานํ้าจากต้นนํ้ามาหาท้ายนํ้า คือ ตอนต้นนํ้า 
ท้องลํานํ้ามีความลาดชันสูง ประมาณน้อยว่า 1:500 และบริเวณท้ายนํ้ามีความลาดชันน้อยจนถึงแบนราบ
ประมาณ 1:2,770 ในคลองละงู ประมาณ 1:20,000 ในคลองมําบัง (ช่วงผ่านเทศบาลเมืองสตูล ) และ
ประมาณลํานํ้า 1:4,000 ในคลองท่าแพ (ช่วงผ่านบ้านท่าเรือและบ้านสาคร อําเภอท่าแพ ) ก่อนที่นํ้าจะไหล
ผ่านบริเวณป่าชายเลนไปชนกับนํ้าทะเล 

(2.2) ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านลํานํ้าในช่วงเกิดอุทกภัยมีปริมาณมากกว่าความจุของลํานํ้า คือ
คลองละงูมีความจุให้ปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยสูงสุด 86.26 ลบ.ม./วินาที คลองมําบังมีความจุให้ปริมาณน้ําไหล
เฉลี่ยสูงสุด 43.40 ลบ.ม./วินาที และคลองท่าแพมีความจุให้ปริมาณนํ้าไหลเฉลี่ยสูงสุด 35.05 ลบ.ม./วินาที 

(2.3) จุดออกของลํานํ้าก่อนไหลลงสู่ทะเล เปรียบเสมือนเป็นอาคารทดนํ้า กล่าวคือ 
- เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนเสมือนฝายในล้านํ้าธรรมชาติ 
- การข้ึนลงของนํ้าทะเลวันละสองครั้ง ท้าให้ระดับของนํ้าจืดกับนํ้าทะเลในช่วงนํ้าขึ้น      

มีความแตกต่างกันน้อยมาก จึงไม่สามารถระบายนํ้าออกสู่ทะเลได้สะดวก 
- จํานวนจุดออกสู่ทะเลมีเพียงสามช่องทางเท่ากับจ้านวนลํานํ้าที่เกิดอุทกภัยทําให้ไม่

สามารถแบ่งนํ้าที่เกิดอุทกภัยให้ไหลออกสู่ทะเลได้เพ่ิมขึ้น 
สภาพนํ้าท่วมที่เคยเกิดขึ้น จะเกิดแบบนํ้าท่วมขังล้นตลิ่ง (Inundation) เป็นอุทกภัยที่มัก

เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ด้านล่างของลุ่มนํ้า ช่วงที่นํ้าจากลํานํ้าสายหลักจะไหลลงสู่ทะเล เป็นลักษณะนํ้าท่วมขังล้น
ตลิ่ง ซึ่งมีสาเหตุจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และมีระดับสูงกว่าระดับนํ้าทะเลไม่มากนัก ทํา
ให้เมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณต้นนํ้าจนเกิดนํ้าไหลหลากมารวมตัวกันในบริเวณลํานํ้าตอนล่างที่มีความลาดชัน
น้อยและน้ําทะเลหนุนขึ้นสูงด้วยแล้ว จะทําให้ประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสู่ทะเลตํ่า สร้างความเสียหายเป็น
พ้ืนที่กว้าง 

(6) การพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน 
  จังหวัดสตูลได้มีการพัฒนาแหล่งนํ้า เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภค เพ่ือ
การเกษตรนอกจากน้ันยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าดําเนินงานหลาย
หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรนํ้า และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 

ก) การพัฒนาแหล่งนํ้าใต้ดินและบ่อนํ้าต้ืน การพัฒนาน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ มีการกระจายอยู่
ทั่วไปส่วนใหญ่   มีการนําขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ปริมาณนํ้าที่สามารถสูบขึ้นมาใช้มีต้ังแต่เล็กน้อย
จนถึง 8 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง บางแห่งมีปริมาณนํ้ามากถึง 50 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ความลึกของช้ันหิน 
มีต้ังแต่ 6-40 เมตร และน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี น้ําที่ได้ส่วนใหญ่จะเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคเท่าน้ัน 
ยังไม่มีการพัฒนามาใช้ทางการเกษตร 
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ข) การพัฒนาแหล่งนํ้าผิวดิน การพัฒนาแหล่งนํ้าซึ่งดําเนินการโดยกรมทรัพยากรนํ้า 
ดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  เช่นโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งนํ้า สระน้ํา 
ฝาย บึง ระบบประปาหมู่บ้าน และแหล่งนํ้าขนาดเล็กอ่ืนๆ  โครงการชลประทานสตูล ดําเนินการพัฒนาแหล่ง
นํ้า ชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งนํ้าตามโครงการชลประทานขนาดกลาง ,โครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย–มาเลเซีย, โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ, สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจํานวน 142  แห่ง สามารถกักเก็บนํ้า ได้
ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ได้รับประโยชนจากโครงการชลประทาน ทั้งสิ้น 128,960 ไร่ 
 

ที่มา : โครงการชลประทานสตูล 
 
 3) คุณภาพอากาศ 
   จังหวัดสตูลไม่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการจราจรยังไม่หนาแน่น คุณภาพ
อากาศจึงยังไม่เป็นปัญหา แต่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิด
หมอกควันและฝุ่นละอองหรือที่เรียกว่าสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-
ตุลาคม ของทุกปี  และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งหน่วยตรวจวัด
คุณภาพอากาศมาจอดประจํา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป รายละเอียดดัง
ตาราง  
 

 

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี 2556-2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 
 

สารมลพิษ 
ค่าเฉล่ียความ
เข้มข้นใน

เวลา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 ค่ามาตรฐาน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10 
ไมครอน 

24 ชม. 35 31 43 ไม่เกิน  120  มคก./ลบ.ม. 

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 1 ชม. 0.53 0.90 0 ไม่เกิน  30 ppm  
8 ชม. 0.53 0.90 0 ไม่เกิน  9 ppm  

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชม. 1 0 1 ไม่เกิน  300 ppb  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชม. 6 5 11 ไม่เกิน  170 ppb  
ก๊าซโอโซน (O3) 1 ชม. - 16 12 ไม่เกิน  100 ppb  

8 ชม. - 16 12 ไม่เกิน  70 ppb 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2558 
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 4) ข

ตามพระราช
ดังน้ันหากแย
มีขยะมูลฝอ
ประชากร ก
เมือง 1.15 
กิโลกรัม/คน
บริหารส่วนตํ
 

ตารางแสดงข
 

ทม.สตูล 
ทต.ฉลุง 
ทต.เจ๊ะบิลั
ทต.คลองข
อบต.เกตรี
อบต.เกาะ
อบต.ควน
อบต.ควนโ

 

          

ภาพแส

ขยะมูลฝอย 
การจัด

ชบัญญัติกําหน
ยกรายละเอีย
ยเกิดขึ้นในพ้ื
รมการปกคร
 กิโลกรัม/คน
น/วัน) แบ่งเป็น
ตําบล 34 แหง่

ข้อมูลการสําร

องค์กรป

 

ลงั 
ขุด 
รี 
ะสาหร่าย 
ขัน 
โพธ์ิ 

ดงหน่วยตรวจ

 
การขยะมูลฝ
นดแผนและขั้
ดของปริมาณ

พ้ืนที่จังหวัดส
อง กระทรวง

น/วัน เทศบา
นขยะมูลฝอย
ง 83,055.77 

รวจปริมาณขย

ปกครองส่วนท้

 

จวัดคุณภาพอ

ฝอย  ในปัจจ
ั้นตอนการกร

ณขยะมูลฝอยที
ตูล วันละ 29
งมหาดไทย ปี
ลตําบล 1.02
ที่เกิดขึ้นในเข
 ตัน/ปี คิดเป็น

ยะมูลฝอย จัง

ทอ้งถิ่น 

 

 

 
อากาศเคลื่อน

 

จุบันเป็นหน้
ระจายอํานาจ
ที่เกิดขึ้นตามเข
94.48 ตัน รว
 2557 และอั
2 กิโลกรัม/ค
ขตเทศบาล จํา
นร้อยละ 22.7

งหวัดสตูล ปี 2

บท

ที่ ณ ศาลากล

าที่ขององค์ก
จให้แก่องค์กร
ขตการปกครอ
วม 107,488
อัตราการเกิดข
คน/วัน และอ
านวน 7 แห่ง
7 และ 77.3 ต

2558 

ปริมาณขย

ทท่ี 2  สภาพท่ัว

ลางจังหวัดสตู

กรปกครองส่
ปกครองส่วน
องส่วนท้องถิ่น
.85 ตัน/ปี (ค
ขยะมูลฝอยเฉ
องค์การบริหา
  24,433.07
ตามลําดับ รา

ะมลูฝอยที่เกิด

ัวไปและข้อมูลพื

ตูล 

วนท้องถิ่นใน
นท้องถิ่น พ.ศ
น  พบว่าในปี
คํานวณภายใ
ฉลี่ย ระดับเท
ารส่วนตําบล

7ตัน/ปี และอง
ายละเอียดดังต

ดขึ้น (ตัน/ปี) 

9,911
893

1,491
7,081
2,128
1,752
2,444
1,929

พ้ืนฐาน 

นพ้ืนที่    
.2542  
 2558 
ใต้ฐาน
ทศบาล
 0.91 
งค์การ
ตาราง  

 

1.14 
3.89 
1.43 
1.52 
8.09 
2.76 
4.29 
9.79 
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ตารางแสดงข้อมูลการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี 2557-2559 (ต่อ) 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 

อบต.เจ๊ะบิลัง 2,036.74 
อบต.ฉลุง 3,572.61 
อบต.ตันหยงโป 992.46 
อบต.ตํามะลัง 1,643.81 
อบต.บ้านควน 3,555.33 
อบต.ปูยู 1,017.71 
ทต.กําแพง 1,871.18 
อบต.กําแพง 4,470.41 
อบต.นํ้าผุด 3,060.43 
อบต.ปากนํ้า 3,548.03 
อบต.ละงู 7,368.75 
อบต.แหลมสน 1,218.33 
อบต.เขาขาว 2,147.35 
ทต.ทุ่งหว้า 1,209.98 
อบต.ทุ่งหว้า 1,288.08 
อบต.ขอนคลาน 883.52 
อบต.ทุ่งบุหลัง 763.95 
อบต.นาทอน 2,371.88 
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 1,441.53 
อบต.ควนกาหลง 4,760.37 
อบต.ทุ่งนุ้ย 3,753.30 
อบต.อุใดเจริญ 2,804.67 
ทต.ควนโดน 1,973.93 
อบต.ควนโดน 1,967.66 
อบต.ย่านซื่อ 1,194.74 
อบต.วังประจัน 976.52 
อบต.ควนสตอ 2,644.58 

 
 

 จังหวัดสตูลมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลตําบลกําแพง  
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ลําดับความสําคัญของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากระยะทางที่ต้องขนส่ง        
ขยะมูลฝอยไปยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม รวมทั้งค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยที่อาจจะเพ่ิมสูงขึ้น และเง่ือนไข      
ต่างๆ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่
ต้นทาง 
 3. ประชาชน/เยาวชน ยังขาดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่
ต้นทาง 
 4. จังหวัดสตูลมีสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อย ส่งผลทําให้มีทางเลือกให้การ
จัดซื้อ   จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการมีน้อย 
 5. ขาดงบประมาณในการดําเนินการปิดและฟ้ืนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ/กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

เป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอย 
1. ปี 2560 มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมี

การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
2. ปี 2561 มีการปรับปรุง ฟ้ืนฟู สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ  
3. ปี 2562 ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัด (ขยะมูลฝอยเก่า) ได้รับการกําจัดอย่าง ถูก

หลักวิชาการ 
4. ปี 2562 มีการประกาศห้าเทกองขยะมูลฝอยแบบกลางแจ้งในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดสตูล   

 แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ 
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยู่อาศัย เกาะ
เพ่ือการอนุรักษ์ และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพ้ืนที่เกาะต่างๆ ในจังหวัดสตูลเริ่มประสบ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลทํา
ให้ปัญหาขยะ มูลฝอยในพ้ืนที่เกาะได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเลท่ี
สําคัญของจังหวัดสตูล เ ช่น เกาะหลี เป๊ะ พบว่าปัจจุ บันกิจกรรมการท่องเ ท่ียวได้ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ  เกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาขยะมูลฝอย จากสถาน
ประกอบการ ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ให้ดําเนินการรับผิดชอบเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยังคงมีปัญหาในการกําจัดและการบริหาร
จัดการที่ดี และสิ่งที่สําคัญคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ทําให้ประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสําเร็จ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังน้ันการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะ จึงควรให้ความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะที่ย่ังยืน โดยอาศัยกระบวนการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เกาะต่างๆ ได้ 
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 การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
1) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

(1) ประชากร 
ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2558  จํานวน     315,923  คน แยกเป็น  

ประชากรเพศชาย จํานวน  157,258  คน 
ประชากรเพศหญิง จํานวน  158,665  คน 
จํานวนครัวเรอืน  จํานวน    98,604  คน 

 

ตารางแสดงจํานวนประชากรรายอําเภอ/เทศบาล 
ลําดับ อําเภอ จํานวนประชากร (คน) ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 เมืองสตูล 31,580 32,432 64,012 17,077 
 - เทศบาลเมืองสตูล 11,607 12,254 23,861 9,681 
 - เทศบาลตําบลคลองขุด 9,764 9,441 19,205 8,391 
 - เทศบาลตําบลเจ๊ะบิลัง 2,000 2,000 4,000 950 
 - เทศบาลตําบลฉลุง 1,142 1,241 2,383 952 
2 ละงู 32,989 33,339 66,328 19,111 
 - เทศบาลตําบลกําแพง 2,422 2,601 5,023 2,678 
3 ทุ่งหว้า 10,346 10,249 20595 6,120 
 - เทศบาลตําบลทุ่งหว้า 1,617 1,676 3,293 1,159 
4 ควนกาหลง 17,334 17,112 34,446 11,194 
5 ควนโดน 10,264 10,445 20,709 5,463 
 - เทศบาลตําบลควนโดน 2,656 2,669 5,325 1,802 
6 ท่าแพ 14,402 14,467 28,869 8,163 
7 มะนัง 9,135 8,739 17,874 5,863 

รวม 157,258  158,665  315,923  98,604  
  ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 

     ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม 2558 
(2) หน่วยการปกครอง 

   - อําเภอ   7 อําเภอ 
   - ตําบล  36 ตําบล 
   - หมู่บ้าน 279 หมู่บ้าน 
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง 
   - เทศบาล  7 แห่ง ( 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตําบล) 
   - องค์การบริหารส่วนตําบล 34 แห่ง 
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ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 

ลําดับ อําเภอ เขตการปกครอง พ้ืนที่ สัดส่วน
ประชากร/พ้ืนท่ี ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม.) 

1 เมืองสตูล 12 70 4 10 881.01 128.79 
2 ละงู 6 61 1 6 324.00 220.22 
3. ทุ่งหว้า 5 35 1 5 272.63 87.62 
4 ควนกาหลง 3 32 - 3 396.00 86.98 
5 ควนโดน 4 31 1 4 199.03 130.80 
6 ท่าแพ 4 31 - 4 197.25 146.36 
7 มะนัง 2 19 - 2 312.00 57.29 

รวม 36 279 7 34 2,581.92 122.36 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 
    ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558 

(3) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินในจังหวัด 
  การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน 

ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจํา
จังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวม
จํานวน 96 หน่วย ประกอบด้วย 

- หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน 
- หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 50 หน่วย  
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หน่วย 

 

  การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
- เทศบาล 7 แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตําบล 6 แห่ง) 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
- องค์การบริหารส่วนตําบล 34 แห่ง 

 

2) ศาสนา   
การนับถือศาสนาของประชากร ศาสนาอิสลามมากที่สุด ร้อยละ 70.86 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 

29.09 และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.05 
-  วัดในพระพุทธศาสนา      จํานวน   40  วัด   
-  ที่พักสงฆ์       จํานวน   32  แห่ง    
-  มัสยิด       จํานวน  293  แห่ง  
-  โบสถ์คริสต์       จํานวน      3  แห่ง    
-  ศาลเจ้า       จํานวน      3  แห่ง   
-  ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์    จํานวน      1  ศูนย์  
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-  ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด (ศนูย์ตาดีกา)   
จํานวน  203  ศูนย์  

-  พระภิกษุ       จํานวน  293  รูป   
-  สามเณร       จํานวน    35  รูป    
-  อิหม่าม       จํานวน  293  คน 

 
3) ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดสตูล  

ตารางการจัดลําดับการสถิติเกิดสาธารณภัยจังหวัดสตูล พ.ศ.2555-2558 

ตารางการจัดลําดับการสถิติเกิดสาธารณภัย 
ประเภท ความถี่ มูลค่าความเสยีหาย จํานวนพ้ืนที่เกิดภัย คะแนน อันดับ 

1.ภัยทาง
คมนาคม 3 3 3 27 1 
2.อุทกภัย
และดิน
โคลนถล่ม 3 2 3 18 2 
3.วาตภัย 3 1 3 9 3 
4.ภัยแล้ง 2 1 2 4 5 
5.อัคคีภัย 3 1 3 9 3 
6.ไฟป่าและ
หมอกควัน 2 1 1 2 6 
7.สึนาม ิ 1 1 1 1 7 

หมายเหตุ 
3 = ทุกปี 3 = มากกว่า 50 ล้าน 3 =  6 - 7 อําเภอ 
2 =  บางปี 2 =  10ล้าน - 50 ล้าน 2 =  3 - 5 อําเภอ 
1 =  ไม่เคยเกิด 1= น้อยกว่า 10 ล้าน 1=  น้อยกว่า 3 อําเภอ 

    หมายเหตุ :  ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี คือ ปี พ.ศ.2555-2558 
 
  จากตารางการจัดลําดับสาธารณภัยจังหวัดสตูลโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี  พ.ศ. 2555 - 
2558 สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

ลําดับที่ 1 ภัยจากการคมนาคมและขนสง่ 
  ภัยจากการคมนาคมและขนส่งเป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดของจังหวัดสตูลเน่ืองจากเป็นภัยที่
เกิดได้ตลอดทั้งปี  ไม่จํากัดช่วงเวลาของการเกิดภัย  และยังเป็นภัยที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของ  ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมีสาเหตุมาจาก  

(1) การมีทางหลวงแผ่นดินทั้งเส้นทางสายเก่าในบางเส้นทางจึงส่งผลให้ปริมาณยานพาหนะที่
ว่ิงผ่านจังหวัดมีปริมาณมากขึ้นประกอบกับการมีรถบรรทุกอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนที่ว่ิงผ่านทําให้สภาพพ้ืนผิว
ถนนในช่วงทางผ่านของจังหวัด ที่เกิดสภาวะเป็นหลุมเป็นบ่อ จนต้องซ่อมแซมอยู่เสมอๆ 
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(2) ถนนทางหลวงชนบทถนนเทศบาลถนน อบต. ซึ่งมีรถหลายประเภททั้งขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก ใช้เป็นเส้นทางสัญจรประจําหลายเส้นทางไม่มีสัญญาณไฟไม่มีป้ายเตือน  มีสิ่งกีดขวางบนถนนขนาดของ
ถนนและสภาพพ้ืนผิวถนน 

(3) พฤติกรรมและสุขภาพของผู้ขับขี่เช่น  เมาสุรา  ความประมาทการมีโรคประจําตัวที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการขับขี่ 

(4) การบังคับใช้กฎหมาย  เช่น พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 
และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  ฯลฯ 

(5) ความรับผิดชอบของผู้เก่ียวข้อง  เช่น  ผู้ก่ออุบัติเหตุผู้ได้รับผลกระทบ  บริษัทประกันภัย 
(6) การบริหารงานจราจร  เช่น  การเปิดปิดสัญญาณไฟจราจร  การเปิดหรือปิดถนน   

ลําดับที่  2  ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
อุทกภัยเป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงในลําดับรองลงมาจากสถิติ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 พบว่าจังหวัด

สตูลเกิดอุทกภัยทุกปี จากอิทธิพลร่องความกดอากาศตํ่า ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ทะเล  อันดามันและอ่าวไทยทําให้มีฝนตกหนักและเกิดนํ้าท่วมและส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน                         
สิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายและส่งผลต่อด้านอาชีพโดยเฉพาะต่อภาค
เกษตรกรรม   ภาคอุตสาหกรรม  รวมถึง พ้ืนที่ ชุมชน  มูลค่ าการใ ห้ความช่วยเหลือ  ตลอดทั้ ง4 ปี                         
เท่ากับ 48,572,640บาท  ซึ่งสูงกว่าภัยประเภทอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในจังหวัด อําเภอที่ได้รับผลกระทบจากการเกิด
ตลอดทั้ง 3 ปีคือ ละงู ควนกาหลง ท่าแพ ทุ่งหว้า  

ลําดับที่ 3  ภัยจากวาตภัย 
วาตภัยเป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลําดับที่  3 จากสถิติการเกิดสามปี พ.ศ. 2555-2558  พบว่า

สตูลเกิดวาตภัยทุกปี  ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพายุฤดูร้อนและมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตรมูลค่าความเสียหายรวมตลอดทั้งสามปี                 
เท่ากับ 6,524,306 บาท  โดยเป็นมูลค่าความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในปี 2555 มากกว่า 3,832,557 บาท 
  อําเภอที่มคีวามเสี่ยงสูงที่สุดในการเกิดวาตภัยจากการจัดลําดับสถิติการเกิด 4 ปี 2555-2558                
คือ อําเภอเมืองและอําเภอละงู รองลงมาจะเป็น ควนกาหลง ท่าแพ มะนัง ทุ่งหว้า และความเสี่ยงตํ่าสุดคือ                 
อําเภอควนโดน  
  สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยในจังหวัดสตูล  คือ 

(1) ลักษณะการต้ังถิ่นฐานของชุมชน รวมถึงการปลูกสร้างบ้านเรือนในลักษณะช่ัวคราว หรือ        
ก่ึงช่ัวคราว ทําให้ไม่สามารถทานพายุฝนฟ้าคะนองหรือแรงลมได้  เช่น  บ้านที่ปลูกสร้างจากไม้  สังกะสี  หรือ
แม้แต่มุงกระเบ้ือง  แต่ไม่แน่นหนา  ทําให้มีความเปราะบางสูง  หากได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัยระดับ
ความเสียหายจะเพ่ิมสูงขึ้น 
   (2) ลักษณะพ้ืนที่จังหวัดบางส่วนเป็นพ้ืนที่ราบ ปราศจากแนวปะทะแรงลม  ทําให้กระแสลม 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในบางช่วง 
   (3) สิ่งกีดขวางทางลม  อาทิ  ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  เสาไฟฟ้า  หรือต้นไม้สูงเป็นสิ่ง
ล่อแหลมต่อบ้านเรือนหรือชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง  ในกรณีที่เกิดการล้มพังทลาย  หักโค่นของสิ่งดังกล่าว 

ลําดับที่  4  ภัยจากอัคคีภัย 
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  ภัยจากอัคคีภัยเป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลําดับที่ 4 เน่ืองจากเป็นภัยที่เกิดได้ตลอดทั้งปีไม่
จํากัดช่วงเวลาของการเกิดภัย  ควบคุมยากและยังเป็นภัยที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต  และทรัพย์สินของต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน มูลค่าความเสียหายตลอดทั้ง 4 ปี  เท่ากับ 6,218,227 บาท                    
  อําเภอที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการเกิดอัคคีภัยจากการจัดลําดับสถิติการเกิด 4 ปี 2555-2558 
คือ อําเภอเมือง อําเภอละงู ควนกาหลง  มะนัง ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า 

สาเหตุที่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในจังหวัดสตูล  คือ 
(1) พฤติกรรมของบุคคลเป็นปัจจัยล่อแหลมสําคัญที่ทําให้เกิดอัคคีภัยเช่น ความประมาทและ

ความรู้เท่าไม่ถงึการณ์   
(2) พ้ืนที่ชุมชนแออัด  หรือมีเช้ือเพลิงในปริมาณมากเป็นทั้งความล่อแหลมและจุดเปราะบาง

ที่จะทําให้สถานการณ์อัคคีภัยทวีความรุนแรง  และยากต่อการเข้าควบคุม   

  ลาํดับที่ 5  ภัยแล้ง 
  ภัยแล้งเป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลําดับที่  5 จากสถิติ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 พบว่าสตูล
เกิดภัยแล้ง เป็นผลจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ทําให้
ภาคการเกษตร ภาคครัวเรือน  หรือภาคอุตสาหกรรมเกดิภาวะวิกฤติขาดแคลนนํ้าอย่างรุนแรง  มูลค่าการให้
ความช่วยเหลือตลอด 4ปี เทา่กับ 2,073,678 บาท   

อําเภอที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการเกิดภัยแล้งจากการจัดลําดับสถิติการเกิด 4 ปี 2555-2558 
คือ อําเภอละงู และรองลงมาคือ อําเภอเมือง อําเภอควนโดน อําเภอท่าแพ  

อําเภอที่ไม่มีการประกาศเขตความช่วยเหลือ  คือ  อําเภอทุ่งหว้าและอําเภอมะนัง ความ
ล่อแหลม/ความเปราะบาง ที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจงัหวัดสตูลเช่น  

(1) สตูลเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลและมแีม่นํ้าสายสั้นๆทําก็จะทําให้จงัหวัดมีความเส่ียงใน
การเกิดภัยแลง้ได้                                                            

(2) แหล่งกักเก็บนํ้าต้นทุนในพ้ืนที่จังหวัดมีขนาดเล็กและมีจํานวนน้อย  โดยทั่วไปเป็นอ่างเก็บ
นํ้าซึ่งเพียงพอต่อการใช้เฉพาะพ้ืนที่เท่าน้ัน 

(3) อิทธิพลจากฝนทิ้งช่วงและเอลนิโญซึ่งสง่ผลให้มีปรมิาณนํ้าฝนในพ้ืนที่และปริมาณน้ํา
ต้นทุนลดลง   

ลําดับที่  6 ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
  ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน เป็นภัยที่มีความเสี่ยงเป็นลําดับที่  6 จากสถติิการเกิดภัย 4 ปี                     
พ.ศ. 2555-2558 พบว่าจังหวัดสตูลได้รับผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ส่งผล
กระทบและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึง่ส่งผลให้ทศันวิสัยการมองเห็นใน
ทะเลไม่ดี รวมทั้งอาการแสบตาและจมูก และไม่มีรายงานผู้ได้รับความเสียหาย      
  สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในจังหวัดสตูล คือ 

(1) ได้รับผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
(2) จากการเผาไหม้ป่า การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 
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ลําดับที่ 7  สนึามิ  
  สึนามิ เป็นภัยที่มีความเสี่ยงเป็นลําดับที่ 7 จากสถิติการเกิดการเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดใหญ่อัน
เน่ืองมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริกเตอร์ บริเวณเกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย สําหรับประเทศไทยได้เกิดคลื่นสึนามิทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามันรวม 
6 จังหวัด ซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สนิและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหลาย
ด้าน ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลน้ัน ส่วนหน่ึงมาจากการขาดการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการคาดการณ์ประเทศไทยมีโอกาสเกิดคลื่นสนึามิได้อีก เน่ืองจากมีรอยเลื่อนต่างๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลของไทย ทั้งทางด้านชายฝั่งอันดา
มันและทางด้านชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ รอยเลื่อนตามแนววงแหวนไฟ (Ring of Fire) ในมหาสมุทรแปซิฟิก รอย
เลื่อนใกล้หมู่เกาะสุมาตรา รอยเลื่อนใกล้หมู่เกาะนิโคบาร์ในทะเลอันดามัน และรอยเลื่อนที่ใกล้ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิทีอ่าจ
เกิดขึ้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากคลื่นสนึามิเพ่ือเป็นกรอบใน
การดําเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการลดอันตรายหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล แบ่งเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และสาธารณภัยที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย์ ตามปฏิทินสาธารณภัย ประจําปี 2558 

ประเภทของภัย ชนิดของภัย ระยะเวลา (เดือน) 

ภัยธรรมชาติ - ภัยแล้ง 
- อุทกภัยและดิน/โคลนถล่ม 
- ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน/วาตภัย 
- คลื่นพายุซัดฝั่ง 

มกราคม–พฤษภาคม 
สิงหาคม–ธันวาคม 
ตลอดปี 
มีนาคม – พฤษภาคม 

ภัยจากการกระทําของ
มนุษย์ 

- อุบัติเหตุทางถนน 
- ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
- อัคคีภัย 
- ภัยจากการก่อการร้าย/วินาศกรรม 

ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
และการกระทาํของ
มนุษย์ 

- ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดปี 
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 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
  รายได้ประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูลขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก   
คือ การทําสวนยางพารา ปาล์มนํ้ามัน การทํานา และการทําสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2557  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี 
เท่ากับ 112,136 บาท เป็นลําดับที่ 6 ของภาคใต้  โดยมีมูลค่าตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 230 บาท 

 โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก 
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล   ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้เป็นหลัก 

โดยมีสัดส่วนร้อยละ  28.6 สาขาการผลิตที่มีความสําคัญรองลงมาได้แก่  สาขาประมงมีสัดส่วนร้อยละ  16.2  
สาขาการขายส่ง ขายปลีกมีสัดส่วนร้อยละ 10.8 สาขาขนส่ง       มีสัดส่วนร้อยละ 10.2  และสาขาอ่ืน ๆ ร้อย
ละ 34.2 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2557    มีมูลค่า
เท่ากับ 31,191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP)   คิดเป็นร้อยละ 2.8  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สําหรับ
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขยายตัวร้อยละ 0.3 จากที่หดตัวร้อยละ 6.7 ในปีที่ผ่านมา 

จังหวัดสตูลยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว  เน่ืองจากจังหวัดสตูลมีธรรมชาติแวดล้อมด้วยภูเขา
และทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ทั้งป่าธรรมชาติและป่าชายเลน  รายล้อมด้วยหมู่เกาะที่สวยงามและ        
เป็นจังหวัดที่สงบ  ปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ  จึงทําให้เป็นที่สนใจของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลเพ่ิมมากขึ้น จังหวัดสตูลยังมีชายแดนติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย  มีด่านศุลกากรสตูลและด่านศุลกากรวังประจันเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าไปจําหน่าย ซึ่งสินค้า
ส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ อิฐก่อสร้าง กระเบ้ืองซีเมนต์ ฯลฯ  นอกจากน้ีจังหวัดสตูลได้กําหนดแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาร้านอาหาร  ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP               

สู่มาตรฐานสากล ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และจาก
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด  จังหวัดสตูลจึงเป็นจังหวัดหน่ึงที่น่าสนใจในการเข้ามาลงทุน          
ของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ 

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดสตูล 

การเกษตรกรรม 
 จังหวัดสตูล มีสภาพดินที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตร โดยมีเน้ือที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ เป็นพ้ืนที่
ถือครองเพ่ือทําการเกษตรทั้งสิ้น 635,847 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.24 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีครัวเรือนเกษตรกร 
46,375 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสตูล อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา มีเน้ือที่ปลูก 432,672 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน เน้ือที่ปลูก 106,251 ไร่, ข้าว 26,216 ไร่ และไม้ผล เช่นลองกอง เน้ือที่ปลูก 
4,528 ไร่ ทุเรียน เน้ือที่ปลูก 3,167 ไร่, เงาะ เน้ือที่ปลูก 2,666 ไร่ , มังคุด  เน้ือที่ปลูก 955 ไร่ เป็นต้น 
(ข้อมูลการผลิตพืชจังหวัดสตูล ปี 58) 
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ตารางแสดงพืน้ที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญจังหวัดสตูล ปี 2558 

ท่ี 
พืช

เศรษฐกิจ 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) 

เมืองสตูล 
ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

1 ยางพารา   94,773   26,200    88,979   50,792   67,461   58,936   45,531   432,672  

2 
ปาล์ม
น้ํามัน 

    6,720     1,946    34,214    11,572     9,544     4,630   37,830   106,456  

3 ข้าว     7,354     3,259         670      4,625   10,245         61          2    26,216  
4 ลองกอง       253     1,492      1,685         297       446       207       148      4,528  
5 ทุเรียน       553       850      1,243         145       267         19         90      3,167  
6 เงาะ         84     1,048         920          65       298         48       203      2,666  
7 มังคุด       270       483         387  40       118         94       130      1,522  
8 จําปาดะ         74  604         465          72         19         12           -      1,246  

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 
 

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดสตูล 
โดยในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 432,672 ไร่ โดยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากภาวะราคายางพาราตกตํ่า (ราคานํ้ายางสดในพ้ืนที่เฉลี่ยตลอดปี2558 ราคา 40.77 บาท) ทําให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน 

ตารางแสดงพืน้ที่ปลูกยางพาราต้ังแต่ป ี2554-2558 

ปีการผลิต 
ยางพารา 

พ้ืนที่ปลูก 
อัตรา

เพ่ิม/ลด 
พ้ืนที่ให้ผล 

อัตรา
เพ่ิมลด 

ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย 

2554 420,095.00    326,059.00    92,845.00 285.00  

2555 422,285.00   +0.52  325,879.00   +0.06  73,560.00 226.00  

2556 436,970.00   +4.02  348,171.00   +6.35  87,263.00 251.00  

2557 437,248.00   +0.06  353,887.00   +1.64  87,804.00 248.00  

2558 432,672.00   -1.05  355,243.00   +0.38  90,584.00 255.00  
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 
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ปาล์มน้ํามัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดสตูล รองจากยางพารา โดย
มีพ้ืนที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 7 อําเภอ ในปี 2558 จังหวัดสตูล มีเน้ือที่ปลูกปาล์มนํ้ามันจํานวน 106,456.00 ไร่ 
โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเนื่องจากแรงจูงใจทางด้านราคา ประกอบจากแรงเสริมจากภาวะราคา
ยางพาราตกตํ่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาปลูกปาล์มนํ้ามันเพ่ิมมากขึ้น โดยราคาจําหน่าย
ปาล์มผลสุกทั้งทลายในพื้นที่เฉลี่ยตลอดปี 2558 อยู่ที่ 4.07 บาท โดยผลผลิตเฉล่ีย จังหวัดสตูลเกษตรกร
สามารถทําผลผลิตเฉล่ียได้ 2,419 กก./ไร่/ปี 

ตารางแสดงพืน้ที่ปลูกปาล์มน้ํามัน ตั้งแต่ป ี2554-2558 

ปีการ
ผลิต 

ปาล์มนํ้ามัน 

พ้ืนที่ปลูก 
อัตราเพ่ิม/

ลด 
พ้ืนที่ให้ผล อัตราเพ่ิมลด ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉล่ีย 

2554     78,520.00       59,338.00     144,736.00      2,439.00  
2555     80,072.00  +2    60,933.00  +2.68  146,743.00      2,408.00  
2556     98,239.00  +25.11    93,637.00  +57.80  231,904.00      2,477.00  
2557   106,251.00  +8.16    98,966.00  +5.69  220,233.00      2,225.00  

2558  106,456.00  +0.19   99,741.00  +0.78  241,269.00      2,419.00  
 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 
 

ข้าวนาปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญลําดับที่ 3 ของจังหวัดสตูล รองลงมาจากยางพารา และ
ปาล์มนํ้ามัน ซึ่งฤดูการปลูกข้าวนาปีจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี และจะเก็บเก่ียว ได้ต้ังแต่ 
มกราคมถึงมีนาคม ของปีถัดไป สําหรับในปี 2558 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 26,216 ไร่ โดยมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สืบเน่ืองจากกการที่เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลน
แรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นา เป็นพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาทิ ยางพารา และปาล์ม
น้ํามัน เป็นต้น 
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ตารางแสดงพืน้ที่ปลูกข้าวนาปี ต้ังแต่ปี 2555-2558 

ปีการผลิต 
ข้าวนาปี 

พ้ืนท่ีปลูก อัตราเพ่ิม/ลด พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว อัตราเพ่ิมลด ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย 

2555 45,593.00    45,499.00    18,536.00  407.00  

2556 32,624.00  -28.44 32,198.00  -29.23 12,933.00  402.00  

2557 30,400.00  -6.82 30,306.00  -33.39 11,907.00  393.00  

2558 26,216.00  -13.76 26,138.00  -13.75 10,217.00  391.00  
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 

ด้านการปศสุตัว์ 
  ปัจจุบัน  จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จํานวนกว่า  16,075  ราย  จํานวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์สูงสุดอยู่ในพ้ืนที่อําเภอละงู จํานวน  3,383 ราย  รองลงมา คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 3,374  ราย  
และอําเภอท่าแพ  จํานวน  2,472  ราย  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อ
ครัวเรือนมีน้อยและมักเลี้ยงแบบปล่อย  มีการพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการเลี้ยงดู  เช่น  ปล่อยสัตว์ให้หากิน
หญ้าในแปลงหญ้าสาธารณะ  ไม่ค่อยมีการเสริมอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของสัตว์  พ้ืนที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์มีน้อย  โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ
เสริม  มีการใช้พ้ืนที่การเกษตรอ่ืน ๆ  เช่น  สวนยางพารา  สวนปาล์ม  สวนผลไม้  ไร่นา  ในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะ
ไม่แยกออกมาชัดเจน  เกษตรกรไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการปลูกพืชอาหารสัตว์  มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าพืช
อาหารสัตว์เพียง  4,232.75  ไร่  แยกเป็นรายอําเภอ  ได้ดังน้ี 

ตารางแสดงจํานวนเกษตรกรและพืน้ที่ทาํการปศสุัตว์ของจังหวัดสตูล  ปี 2559 

อําเภอ เกษตรกรผูเ้ลีย้ง (ราย) พื้นทีป่ลูกหญา้พืชอาหารสตัว์ (ไร่) 

ละงู 3,383 2,156 
เมือง 3,374 561.25 
ท่าแพ 2,472 64.50 
ควนโดน 2,114 26 
มะนัง 2,049 108.50 
ทุ่งหว้า 1,452 114.75 
ควนกาหลง 1,231 1,201.75 

รวม 16,075 4,332.75 
ที่มา :  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  เดือนมนีาคม  2559 
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ตารางแสดงขอ้มูลด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ปี  2559 

ชนิดสัตว์เลี้ยง จํานวนสัตว์เลีย้ง (ตัว) จํานวนเกษตรกร (ครัวเรือน) มูลค่าผลผลิต (บาท) 

โคเน้ือ 25,339 6,224 506,780,000 
แพะ 36,785 4,672 147,140,000 
สุกร 5,659 28 33,954,000 
ไก่ไข่ 241,891 289 16,932,370 
ไก่พ้ืนเมือง 292,955 14,481 49,802,350 
เป็ด 94,797 5,000 10,901,655 

ที่มา :  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  เดือนมนีาคม  2559 
 

จังหวัดสตูล  มีแหล่งสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ภายในจังหวัด  โดยภาครัฐมีหน่วยผสมเทียมของกรม   
ปศุสัตว์  7 หน่วย   มีโรงฆ่าสัตว์ใหญ่ (โค)  1 แห่ง  โรงฆ่าสัตว์สุกร  1 แห่ง  และโรงฆ่าสัตว์ปีก  2 แห่ง  และ
สถานที่กักกันสัตว์  3 แห่ง  ของทางราชการ  1 แห่ง  และเอกชน  2 แห่ง 
 

การประมง   
  แหล่งน้าํ 

จังหวัดสตูล มีแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพในการผลิตสัตว์นํ้าในรูปแบบการเพาะเลี้ยงและการปล่อย
พันธ์ุสัตว์นํ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิต จํานวน 325 แห่ง โดยแยกเป็นกลุ่มแหล่งนํ้าประเภท คลอง 22 แห่ง ฝาย 5 แห่ง 
สระน้ํา 53 แห่ง หนองนํ้า 139 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 8 แห่ง และแหล่งนํ้าชลประทาน 98 แห่ง   

 

ตารางแสดงขอ้มูลแหล่งน้ํา 

อําเภอ คลอง ฝาย สระน้ํา หนองนํ้า อ่างเก็บนํ้า 
แหล่งนํ้า

ชลประทาน รวม 
ควนกาหลง 2 2 10 13 1 29 57 
ควนโดน 1 2 3 5 0 19 30 
ท่าแพ 0 0 3 39 1 6 49 
ทุ่งหว้า 2 1 13 42 3 8 69 
มะนัง 1 0 10 3 1 14 29 
เมือง 0 0 3 11 1 13 28 
ละงู 16 0 11 26 1 9 63 
จํานวนแห่ง 22 5 53 139 8 98 325 
พ.ท.รวม (ไร่)   11 507 2537 175   3230 

 

ที่มา : สํานักงานชลประทานจังหวัดสตูล , สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ ปี 2554 
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ท่าขึ้นสัตว์น้ํา 
ด้วยที่จังหวัดสตูล เรือประมงทั้งที่เป็นประเภทพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน การขนถ่ายผลผลิตทางการ

ประมงเพ่ือให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพความสด น้ันคือมูลค่าสินค้าที่ชาวประมงได้รับเพ่ิมขึ้น จึงทําให้มี
ท่าขึ้นปลาที่เป็นของเอกชนและของรัฐในพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอละงู จํานวน 18 แห่ง แต่ยังไม่รวมท่าเรือประมง
พ้ืนบ้านที่มีกระจายอยู่ตามชุมชนประมงประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน  

 
ตารางแสดงข้อมูล 

อําเภอ ท่าขึ้นปลาเอกชน ท่าขึ้นปลาขององค์การสะพานปลา 
เมืองสตูล 6 1 
ละงู 11 0 
รวม 17 1 

ที่มาของข้อมูล : สํานักงานประมงจังหวัดสตูล 
 

เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า ณ ปี 2558 จํานวน 4,319 ราย มีพ้ืนที่การเลี้ยงรวม 

12,514.63 ไร่ ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 464 ฟาร์ม พ้ืนที่ 8,887.12 ไร่ รองลงมาการเล้ียงสัตว์นํ้ากร่อย
ประกอบด้วยการเลี้ยงปลาในบ่อดินและกระชัง จํานวน 1,812 ฟาร์ม พ้ืนที่ 2,622.44 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้ําจืดส่วนใหญ่
เป็นปลานิล ปลาดุก และปลากินพืช 2,043 ฟาร์ม พ้ืนที่ 1,005.08 ไร่  
ตารางแสดงข้อมูล 

ประเภท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) 

กุ้งทะเล 539 9,825.37 535 9,912.42 4,64 8,887.12 
สัตว์นํ้าจืด 2,817 1,924.93 2,595 1,209.08 2,043 1,005.08 
สัตว์นํ้ากร่อย 1,898 2,636.61 1,675 1,381.98 1,812 2,622.44 
รวม 5,254 14,386.91 4,805 12,503.48 4,319 12,514.63 
ที่มาของข้อมูล : จากการข้ึนทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง สํานักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ   ปี 2558 
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การอุตสาหกรรม  
  สถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

จังหวัดสตูลมีดรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 
2558 จํานวนทั้งสิ้น 315 โรงงาน เงินลงทุนรวม  3,712.39 ล้านบาท และมีจํานวนคนงาน  4,425 คน โดย
จําแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังน้ี 
 

ตาราง แสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

รายการ 
จํานวน 
(โรง) 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1.ผลิตภัณฑ์จากพืช (โรงสีข้าว) 76 31.13 83 
2.อุตสาหกรรมอาหาร 27 378.65 1,672 
3.อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 4 8.93 11 
4.สิ่งทอ 0 0 0 
5.อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกายยกเว้นรองเท้า 0 0 0 
6.ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 0 0 0 
7.แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 33 602.14 1,398 
8.เครื่องเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน  3 1.85 10 
9.ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0 0 0 
10.การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทําปกหรือการทําแม่พิมพ์   1 0 6 
11.เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  0 0 0 
12.ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 3 55.08 31 
13.ยางและผลติภัณฑ์ยาง 28 361.31 259 
14.ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0 0 0 
15.ผลิตภัณฑ์อโลหะ 17 198.61 220 
16.ผลิตโลหะขัน้มูลฐาน 0 0 0 
17. ผลิตภัณฑ์โลหะ 10 24.98 38 
18.ผลิตเคร่ืองจักร และเคร่ืองกล 2 3.13 13 
19.ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 0 0 0 
20.ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์  22 297.33 252 
21. การผลิตอ่ืนๆ  89 1,769.97 537 

รวม 315 3,712.637 4,425 
ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

 ข้อมูล 31 ธันวาคม 2558 
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  อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ของจังหวัดสตูล ดังนี้  
  (1) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การแปรรูปไม้ยางพารา ทําวงกบ 

ประตู หน้าต่าง ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น  33 โรงงาน เงินลงทุน 602.14 ล้านบาท คนงาน 1,398 บาท 
  (2)  อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ การผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง และทํานํ้าแข็ง ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น  27 โรงงาน เงินลงทุน 375.65  ล้านบาท 
คนงาน 1,672 คน 
  (3) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม 
(Compound Rubber) ทํายางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น  28 โรงงาน เงิน
ลงทุน 361.31 ล้านบาท คนงาน 259 คน  
 
  การเหมืองแร่  

ในปี 2559 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน(ประทานบัตร) จํานวน 3 แปลง และได้รับ
อนุญาตให้เปิดการทําเหมือง จํานวน 2 แปลง และหยุดการทําเหมือง 1 แปลง 
  1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จํานวน 2 แปลง ต้ังอยู่ที่
ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ของ นายลําพูน  กองศาสนะ และของ นายชยุตพงศ์ เรืองกูล 
(หจก.  เรืองกูลศิลาทองรับช่วงฯ) 
  2. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จํานวน 1 แปลง 
ต้ังอยู่ที่ตําบลนาทอน  อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ของ บริษัท พุธผาศิลาละงู จํากัด (หยุดการทําเหมือง) 
 

ตาราง แสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล 
ที่ตั้งประทานบัตร ชื่อภูเขา เนื้อที่(ไร่) วันเริ่มต้น วันส้ินอายุ แร่คงเหลือ ณ ส้ินเดือน 5 

ธ.ค.58 (เมตริตัน) อําเภอ ตําบล หมู่ที่ 
ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 3,7 เขาวังบุมาก 197-2-0 20พ.ค. 41 19พ.ค.61 3,334,854 
ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 1 เขาโต๊ะชัง 

เขาจําปา 
เขาเณร 

130-3-46 30 มี.ค.42 29มี.ค.62 3,380,030 

ทุ่งหว้า  5 - 51-3-29 13 ต.ค.52 12ต.ค.52 2,508,154.40 
ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล      ข้อมลู 31 ธันวาคม 2558 

 
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี 2558 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี 2558 ด้านการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ชะลอตัว ตามมูลค่าการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ผลมาจากผู้ประกอบการชะลอการลงทุน
จากความไม่ไว้ในสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคงภายหลังจากรัฐบาลทหาร(คสช) เข้า
มาบริหารประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกตกตํ่าเรื่อยมา  ผู้ประกอบกิจการชะลอการลงทุน เพ่ือรอดูทิศทางเศรษฐกิจ แต่ยัง
มีผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น ขุนตักดิน ที่ยังคงที่ยังคงขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ เน่ืองจากในพ้ืนที่ยังมีการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน 
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แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี 2559 
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลเป็นที่รองรับผลผลิตจากการเกษตรและประมง การลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมของจังหวัด เช่น ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน การประมง และผลิตภัณฑ์จากการประมง ถึงแม้ว่าจังหวัด
สตูลจะอยู่ใกล้ทะเลแต่อุตสาหกรรมประมงไม่เป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ด้วยเหตุทางภูมิศาสตร์ จังหวัด
สตูลมีพ้ืนที่เหมาะแก่การทําเกษตร เช่น ปลูกยางพารา ปาล์มนํ้ามัน  มากกว่าการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง 
นักลงทุนไม่มีความมั่นใจการมาลงทุนมากนัก และอุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรขั้นต้น โดยมีอุตสาหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และไม้ยางพารา และปาล์ม
นํ้ามัน    ซึ่งเป็นการผลิตอุตสาหกรรมประเภทเดิม แทบจะไม่มีอุตสาหกรรมเกิดใหม่ โดยในปี 2559 ภาพรวม
อุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล คาดว่ามูลค่าการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ของจังหวัดยังคงชะลอตัว เน่ืองจากสินค้า
เกษตรที่สําคัญ ปรับตัวลดลงและปริมาณสัตว์นํ้าที่จับได้น้อยลง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน OTOP 
จังหวัดสตูล ดําเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นําพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการทํางาน
บูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่าย 
OTOP ระดับอําเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ   

 

ตาราง แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถ่ิน OTOP 
ที่ ประเภท รวมทั้งสิ้น 

1 อาหาร  185  

2 เครื่องด่ืม  23  

3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 107  

4 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 83 

5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 28 

รวม 426 
               

   มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยจังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจําหน่าย OTOP 
กับหน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน 
OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัด
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทําให้มูลค่าการจําหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ตาราง แสดงมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน OTOP 
ที่ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1 463,000,000 537,100,000 601,709,305 660,204,608 

 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี 2558 จํานวน 660,204,608 บาท ซึ่งมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา  
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รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สนิครัวเรือน 
  - รายได้ : ครัวเรือนจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,400 บาท  ส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการทํางาน (ร้อยละ 82.9) 
  - ค่าใช้จ่าย : ครัวเรือนจังหวัดสตูล ในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 22,715 บาท 
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 36.2 เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางและยานพาหนะ  ร้อย
ละ 22.7  

- หน้ีสินของครัวเรือน : ครัวเรือนจังหวัดสตูลประมาณ 8 หมื่นครัวเรือน พบว่าร้อยละ 60.3 
เป็นครัวเรือนที่มีหน้ีสิน โดยมีจํานวนหน้ีสินเฉลี่ย 155,314 บาท ต่อครวัเรือน ซึ่งหน้ีสนิส่วนใหญ ่(รอ้ยละ 
92.0) เพ่ือใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 68.2 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 22.3 และหน้ีเพ่ือใช้ใน
การศึกษามีเพียงร้อยละ 1.5 เท่าน้ัน สําหรบัหน้ีเพ่ือใช้ทําการเกษตรจะสูงกว่าใช้ทําธุรกิจอยู่ร้อยละ 3.7 

 
ตาราง เปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดือน และหน้ีสนิเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

พ.ศ. รายได ้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน 
2552 20,695 18,043 183,123 
2553 - 19,031 - 
2554 21,047 18,954 101,355 
2555 - 20,190 - 
2556 25,400 22,715 155,314 

หมายเหตุ รายได้และหน้ีสินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู ่ 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล 
 

การเงนิการคลัง 
การเงนิการคลัง 

1) การเงนิ 
จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ จํานวน 12 ธนาคาร ได้แก่ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ   ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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เงินรับฝากและเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ จําแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต้ พ.ศ. 2558 

หน่วย : พันบาท 
จํานวน

สํานักงาน 
(สาขา) 

เงินฝาก สินเชื่อ 

 รวมเงินฝาก จ่ายคืนเม่ือ
ทวงถาม 

ออม
ทรัพย์ 

ประจํา รวมเงิน
ให้สินเชื่อ 

เงินเบิกเกิน
บัญช ี

เงินให้กู้ ต๋ัว
เงิน 

อื่นๆ 

16 8,910 466 5,651 2,766 7,157 1,718 4,552 886 - 

ที่มา : www.bot.or.th 
 
รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จําแนกตามประเภทภาษี  เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สตูล มีผู้เสียภาษีในการกํากับดูแล
จํานวนทั้งสิ้น 4,982 ราย โดยเป็นบุคคลธรรมดา จํานวน 4,278 ราย และนิติบุคคล จํานวน 704 ราย  

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สตูล สามารถจัดเก็บภาษีอากร
ประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล มูลค่าเพ่ิม ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และรายได้อ่ืนๆ 
จํานวนทั้งสิ้น  382.123 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 17.601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทภาษี ผลจัดเก็บ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

สูง/ตํ่า ร้อยละ 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 86.254 82.566 3.688 4.47 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 51.462 50.551 0.911 1.80 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 202.381 199.624 2.757 1.38 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 21.391 11.176 10.215 91.40 
อากรแสตมป์ 19.780 19.901 -0.121 -0.61 
รายได้อ่ืนๆ 0.856 0.703 0.151 21.45 

รวม 382.123 364.522 17.601 4.83 
ที่มา : สรรพากรพ้ืนที่สตูล 
 

  2) การคลัง   
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาพรวมการ

เบิกจ่าย 3,467.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.54 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,007.55 ล้านบาท 
และงบลงทุนได้รับการจัดสรร 1,753.51 ล้านบาท  เบิกจ่าย  1,401.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.90 
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 การพาณิชย์และการบริการ 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 
ทั้งทางบกและทางนํ้า (รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์)  และติดต่อกับประเทศอินโดนีเซียทางนํ้า โดยมีระยะทางท่ี
ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ 
      1. ด่านชายแดนจังหวัดสตูล  จังหวัดสตูลมด่ีานศุลกากร  จํานวน 2 ด่าน  เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรทั้งสองด่าน 

1.1 ด่านศุลกากรสตูล 
-  ต้ังอยู่ที่  ตําบลตํามะลัง  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
-  ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส และเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย (ทางน้ํา) 
-  เวลาเปิด – ปิด ด่าน  08.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) 

                       1.2 ด่านศุลกากรวังประจัน 
-  ต้ังอยู่ที่  ตําบลวังประจัน  อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 
-  ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (ทางบก) 
-  เวลาเปิด – ปิด ด่าน  07.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) 

           2. สินค้านําเข้า-ส่งออก ณ ด่านชายแดนจังหวัดสตูล 
- มูลค่าการค้ารวม ทั้งสิ้น  308.88  ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557  เท่ากับ 83.32 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.94 (ปี 2557 มีมูลค่าการค้ารวม  225.56 ล้านบาท)  

- มูลค่าการส่งออก  รวมทั้งสิ้น  149.82 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 54.77 
ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 57.62  

ประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก   ได้แก่ หอมหัวเล็ก, อิฐก่อสร้าง, นํ้าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ,  สับปะรดสด ฝรั่งสด, แตงกวาสด, กะหล่ําปลีสด, หมอน, ขวดเปล่าใช้แล้ว, กล้วยสด และ
แตงโมสด 

มูลค่าการนําเข้า  รวมทั้งสิ้น  159.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 28.55 ล้านบาท     
คิดเป็นร้อยละ 21.88 (ปี 2557 มีมูลค่าการนําเข้า 130.51 ล้านบาท)  

   ประเภทสินค้าที่มีการนําเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่  กระเทียม, หอมหัวใหญ่, ปลากะพงขาว
แช่เย็น, นมผงเต็มมันเนย, ส่วนประกอบเครื่องบีบปาล์ม, แมงดาทะเลสด, หอยจุ๊บแจงมีชีวิต, แป้งข้าวสาลี,       
เปลือกหอยตาวัว (ยังไม่ได้ตกแต่ง) และเคย หมักเกลือ 

ดุลการค้าปี 2558 ขาดดุล จํานวน 9.24 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 26.20 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.94  (ปี 2557 ขาดดุล 35.46 ล้านบาท)  
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3. สถิติการคา้ชายแดนไทย – มาเลเซีย  ด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2555 – 2558 

                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 
%∆ 2558/2557 

(+/-) % 

มูลค่ารวม 447.02 245.17 -74.62 225.56 308.88 83.32 36.94 

ส่งออก 167.81 69.99 82.61 95.05 149.82 54.77 57.62 

นําเข้า 279.21 175.18 157.23 130.51 159.06 28.55 21.88 

ดุลการค้า -111.40 -105.19 -74.62 -35.46 -9.24 -26.22 73.94 

 
กราฟแสดงมูลคา่สนิคา้ส่งออก สินคา้นําขา้ และดุลการค้าของจังหวัดสตูล 2555 – 2558 
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4. สินค้านําเข้า-ส่งออกที่สําคัญที่ผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) 10 
อันดับแรก 

     หน่วย : ล้านบาท 

                     มูลค่าสินค้านาํเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ปี 2558  

ลําดับ รายการสินค้าส่งออก  รวม  รายการสินค้านําเข้า รวม 

1 อิฐดินเผา    46.89 ปลากะพงขาวแช่เย็น 29.04 

2 หอมแดง/หัวเล็ก   38.19 หอมหัวใหญ ่ 24.49 

3 นํ้าตาลทรายขาว 21.63 กระเทียม 20.81 

4 ข้าวจ้าว  ข้าวสารจ้าว 5% 18.07 ส่วนประกอบเคร่ืองบีบนํ้ามันปาล์ม   12.17 

5 เครื่องยนต์ฮอนด้า  6.27 แมงดาทะเลสด     9.44 

6 บอลลูนพร้อมอุปกรณ์ 5.13 เคย  หมักเกลอื   5.00 

7 สับปะรด  ฝรั่งสด 4.37 เครื่องบีบเมล็ดในปาล์มพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   4.92 

8 แตงกวา 2.00 แป้งข้าวสาลี     4.89 

9 กะหล่ําปลี 1.57 นมและครีม 4.51 

10 กล้วยสด     1.56 ป้ัมนํ้า 3.57 

 

5.มูลค่าการค้าแยกรายด่าน 

5.1 สถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ทางด่านศุลกากรสตูล (ทางน้ํา) 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/
ปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
2558/2557 

(+/-) % 

มูลค่ารวม 246.27 131.30 152.94 134.45 197.84 63.39 47.15 

ส่งออก 167.81 69.98 82.63 94.61 149.54 54.93 58.06 

นําเข้า 78.46 61.32 70.31 39.84 48.33 8.49 21.31 

ดุลการค้า 89.35 8.66 12.32 54.77 101.21 46.44 84.79 
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ชนิดสินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่  สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร (นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ), 
สินค้ากสิกรรม (ข้าวสารเจ้า ข้าวขาว5%, แตงโมสด สับปะรด, แตงกวาสด และกะหล่ําปลีสด), วัสดุก่อสร้าง (อิฐ
ดินเผา), ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ (เครื่องยนต์ฮอนด้าเอนกประสงค์), เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ (ป้ัมนํ้า) 

   ชนิดสินค้านําเข้าที่สําคัญ  ได้แก่  สินค้าประมงและปศุสัตว์  (ปลากะพงขาวแช่เย็น,  
แมงดาทะเล, หอยจุ๊บแจงมีชีวิต), สินค้ากสิกรรม (แป้งข้าวสาลี, ใบจากตากแห้งยังไม่พร้อมจะใช้สูบ), สินค้า
เกษตรอุตสาหกรรม (ขนมปังเคลือบช็อคโกแลต, ขนมปัง) ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (เรือไฟเบอร์
พร้อมเครื่อง), เครื่องมือประมง (อวนจับปลาเก่าสภาพชํารุด), เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร) 

5.2   สถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ทางด่านศุลกากรวังประจัน (ทางบก) 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 
2558/2557 

(+/-) % 

มูลค่ารวม 200.74 113.87 86.95 91.92 111.59 19.67 21.40 

ส่งออก - - - 0.63 0.26 -0.37 -58.73 
นําเข้า 200.74 113.87 86.95 91.29 111.33 20.04 21.95 

ดุลการค้า -200.74 -113.87 -86.95 -90.66 -111.07 -20.41 22.51 
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ดุลการค้า



หน้า 46                 บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
สินค้าที่นําเข้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน  ได้แก่ สินค้ากสิกรรม (กระเทียม, หอมหัวใหญ่), 

เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ส่วนประกอบเครื่องบีบนํ้ามันปาล์ม, เครื่องบีบเมล็ดในปาล์มพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด),  สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร (เคย หมักเกลือ, นมและครีม), สินค้าประมงและปศุสัตว์ (แมงดา
ทะเล, ปูแสมแช่เย็น, หอยแครงมีชีวิต), ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (เครื่องยนต์เรือ, เพลาพยุง, 
เกียร์เรือเก่าใช้แล้ว)  และเคร่ืองจักรไม่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ป๊ัมนํ้า, เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์)  

6. สินค้าลักลอบการนําเข้าผ่านชายแดนจังหวัดสตูล 

  ปี 2555 สินค้าลักลอบมีมูลค่ารวม 22.03 ล้านบาท สินค้าสําคัญ ได้แก่ เรือประมง มูลค่า 6.06  
ล้านบาท นํ้ามันเช้ือเพลิง มูลค่า 5.95 ล้านบาท รถยนต์ มูลค่า 4.02 ลา้นบาท บุหรี่ต่างประเทศ มูลค่า 1.51 
ล้านบาท กระเทียม มลูค่า  0.79 ล้านบาท เป็นต้น 
  ปี 2556 สินค้าลักลอบ มมีูลคา่รวม 21.32 ลา้นบาท สินค้าสําคัญ ได้แก่ บุหรี่ต่างประเทศ 
มูลค่า  12.07 ล้านบาท รถยนต์กระบะ มูลค่า 6.41 ล้านบาท  นํ้ามันเช้ือเพลิง 1.72 ลา้นบาท เป็นต้น 
  ปี 2557  สินคา้ลักลอบ ม.ค.-ธ.ค. 2557 มีมลูค่ารวม 10.24 ล้านบาท สนิค้าสําคัญ ได้แก่ 
บุหรี่ต่างประเทศ มลูค่า 5.27 ล้านบาท รถยนต์บรรทุก มลูค่า 1.21 ล้านบาท เป็นต้น 
  ปี 2558  สินคา้ลักลอบ ม.ค.-ธ.ค.2558 มีมลูค่ารวม 28.39 ล้านบาท สนิค้าสําคัญ ได้แก่ 
บุหรี่ต่างประเทศ มลูค่า 22.11 ล้านบาท สรุาต่างประเทศ มูลค่า 3.67 ลา้นบาท เป็นต้น 
  

‐250

‐200

‐150

‐100

‐50

0

50

100

150

200

250

2554 2555 2556 2557 2558

มูลค่า
(ล้านบาท)

ปี พ .ศ.

สถติกิารค้าชายแดนไทย – มาเลเซ ีย 
ทางด่านศุลกากรวังประจัน  (ทางบก)

สง่ออก
นําเข้า
ดลุการค้า



บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  หน้า 47 

 
    

7. สถิติจํานวนยานพาหนะที่ผ่านพธิีการเข้า-ออกชั่วคราว  ทางด่านวังประจัน (ทางบก) 

หน่วย : คัน 

  รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558  
รถยนต์เข้า 10,932 12,193  9,957 10,162 
รถยนต์ออก 9,899 10,204 10,520   8,603 

รวม 20,831 22,397 20,477         18,765 
   

        8. สถิติจํานวนคนผา่นเข้า-ออกที่ผ่านพิธกีารเขา้-ออกชั่วคราว  ด้านจงัหวัดสตูล (รวม 2 
ด่าน) 

หน่วย : คน 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 
เข้า 160,608 111,977 130,734 307,378 
ออก 212,176 127,271 140,080 302,957 
รวม 372,784 239,248 270,814 610,335 

ที่มา : ด่านศุลกากรสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  

9. ตลาดชายแดน  ตรงบริเวณพรมแดนติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (ทางบก) 
มี “ตลาดชายแดนวังประจัน”  ต้ังอยู่ที่ บ้านวังประจัน  ต.วังประจัน  อ.ควนโดน  จ.สตูล  

ลักษณะร้านค้า ต้ังเรียงรายอยู่ริมถนน ทั้ง 2 ฝั่ง   ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซีย ซึ่งจะเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นแก่การครองชีพเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
วันอาทิตย์ (ฝั่งมาเลเซียจะมีตลาดวังเกลียน) 

จากการสํารวจข้อมูลของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลร่วมกับสํานักงานสถิติจังหวัดสตูล เมื่อ  
23 พฤศจิกายน 2557 ปรากฏว่า ตลาดชายแดนวังประจัน  มีผู้ประกอบการร้านค้า  จํานวน  236  ราย ลดลง
จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 16.90 (จํานวน 284 ราย) โดยผู้ค้าร้อยละ 75 เป็นคนจังหวัดสตูล  รองลงมาเป็นคน
จังหวัดสงขลา ร้อยละ 21  และส่วนที่เหลือเป็นผู้ค้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นักท่องเท่ียวที่เข้ามาเลือก
ซื้อสินค้า  ณ ตลาดแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย ประมาณร้อยละ 60 และเป็นชาวไทย ร้อยละ 40   

ยอดจําหน่ายโดยรวม  ประมาณปีละ 170 – 200 ล้านบาท 

** ปัจจุบัน  สถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 
ซบเซาเป็นอย่างมาก โดยจํานวนนักท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียลดลงมาก และผู้ประกอบการ
ไม่สามารถจําหน่ายสินค้าได้ ทั้งๆ ที่โดยปกติยอดการจําหน่ายสินค้าเฉล่ียบริเวณดังกล่าว ประมาณ 15 
ล้านบาทต่อเดือน เน่ืองจากต้ังแต่วันที่  1 เมษายน 2558 มาเลเซีย ได้กําหนดให้ผู้เดินทางเข้าออกผ่าน
ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย จะต้องมีหนังสือผ่านแดนหรือพาสปอร์ต (จากเดิม การเดินทางผ่านเข้า-
ออก บริเวณด่านพรมแดนในรัศมี 2 กม. ของทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง) 
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* ข้อเสนอ  ควรมีการเจรจาหารือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องของทั้งสองฝ่าย เพ่ือต่อรองให้
ผ่อนปรนเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์  ทั้งน้ี เพ่ือให้การค้าบริเวณตลาดชายแดนของทั้งสองฝ่ายกลับมาคึกคัก
เหมือนเดิมซึ่งสามารถสร้างรายได้และเป็นประโยชน์ทางการค้าของทั้งสองฝ่าย 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคด้านการค้าชายแดน 
   1. เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้านําเข้า - ส่งออกกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ระบบ Logistics  ทั้ง
ทางบกและทางน้ําของจังหวัดสตูลยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  ทั้งที่จังหวัดสตูล  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย  และอินโดนีเซียซึ่งมีระยะทางที่ใกล้ที่สุด  กล่าวคือ 
  - ทางบก  เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสตูลกับมาเลเซีย  ผ่านภูเขาเป็นระยะทาง 3 กม.  
รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้  ทําให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ 
  - ทางน้ํา  ท่าเรือขนส่งสินค้าออกไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย คือ ท่าเรือตํามะลัง ซึ่งมีขนาด
เล็ก    ร่องนํ้าต้ืน  เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้  จึงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าส่งออกที่มี
ปริมาณมากๆ ได้ กับทั้งไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์  การขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/
กลาง  เพ่ือขนถ่ายไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือปีนัง  ทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  และทําให้จังหวัดสตูลสูญเสีย
โอกาสในการส่งออกสินค้า  ทั้งที่เส้นทางขนส่งจังหวัดสตูลกับมาเลเซีย  และอินโดนีเซียมีระยะทางที่ใกล้ที่สุด       
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 
  จากความไม่พร้อมของเส้นทางขนส่งสินค้าทําให้ปริมาณและมูลค่าการนําเข้า-ส่งออกสินค้า
กับประเทศดังกล่าวทางด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย 
  2. จากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs)  ที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย กําหนดขึ้นทําให้
การนําเข้า-ส่งออกสินค้าลดลง เช่น มาตรการเก่ียวกับการจํากัดด่าน การกําหนดคุณสมบัติของผู้นําเข้า-ส่งออก 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบ Logistics เช่น ถนน ท่าเรือ ที่เป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าผ่านด่าน/เขตแดน 
  2. ควรเช่ือมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจังหวัดชายแดนกับประเทศเพ่ือบ้านที่มีอาณา
เขตติดต่อกันอยู่เสมอ  เพ่ือจะได้เจรจาลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน  ทั้งน้ี เพ่ือให้การรวมตัวกัน
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง 
  3. ควรมีการทบทวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (NTBs) ที่แต่ละประเทศกําหนดขึ้น โดยอาจอนุโลม
เฉพาะแนวชายแดนภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด และเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) บริเวณชายแดนเป็นหน่ึงใน
มาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของภาครัฐ ทั้งน้ีเพ่ือกระจายการลงทุนไปยังส่วนภูมิภาค รวมถึงรองรับ
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การขยายตัวของการค้าชายแดนตลอดจนเพ่ือเป็นฐานเช่ือมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ใน ปี 2558 
  เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศเพ่ือนบ้านเริ่มมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งที่เปิด
ดําเนินการแล้วหรือยังอยู่ระหว่างการพัฒนา จึงมีแนวคิดว่า หากเราสามารถเช่ือมโยงการค้าการลงทุนระหว่าง SEZ 
ของไทยกับ SEZ ของประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะคลัสเตอร์ระหว่างประเทศก็น่าจะช่วยส่งเสริมและเก้ือหนุน
ให้การค้าการลงทุนในภูมิภาคเติบโตย่ิงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดเสรีการค้าการลงทุนภายใต้กรอบ AEC 
  มาเลเซียมี SEZ หลายแห่ง แต่ SEZ ที่สําคัญและสามารถเช่ือมโยงกับ SEZ  ของไทยที่อําเภอ
สะเดา ได้แก่ SEZ ในรัฐเคดาห์ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม Bukit Kayu Hitam ที่รัฐบาลมาเลเซีย จัดต้ังเป็น
ศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งใหม่ รวมถึงเมือง Kota Putra  ที่จะเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งอาจเช่ือมโยงกับโครงการ Rubber City ในจังหวัดสงขลาได้ 
  จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (Northern Corridor Economic Region : 
NCER) ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยกําหนดพ้ืนที่นําร่องใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา 

โดยจังหวัดสงขลา  ได้แก่  ด่านสะเดา  และด่านปาดังเบซาร์ 
               - ด่านสะเดา  :  เป็นประตูเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า  โดยรถบรรทุกและการเดินทาง โดย
รถยนต์ของนักท่องเที่ยว  ผ่านพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างกับพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER) 
              -  ด่านปาดังเบซาร ์ :  เป็นประตูเช่ือมโยงการคมนาคม  ขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์  และการ
เดินทาง / ขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างกับพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศ
มาเลเซีย (NCER) 

ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดสตูล กับเขตเศรษฐกิจพเิศษจังหวัดสงขลา 
  สตูลถือเป็นพื้นที ่ใกล้เคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาโดยด่านวังประจัน มี
ระยะทางห่างจาก ด่านปาดังเบซาร์ ประมาณ 25 กม. ซึ่งจะทําให้การขนส่งสินค้าข้ามแดน จากด่านวังประจัน
ไปยังด่าน   ปาดังเบซาร์  และสามารถส่งออกไปยังมาเลเซีย โดยระบบรางได้ง่ายขึ้น (เน่ืองจากการขนส่งระบบ
ราง มีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งโดยรถยนต์) 
ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 
มีนาคม 2559 

การท่องเที่ยว    
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ีสวยงาม  มีความโดดเด่นในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยวก็
ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก  ดังน้ันการท่องเที่ยวของสตูล
ยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เย่ียมเยือนชาวไทย  ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยัง
เกาะตะรุเตา และบางส่วนใช้จังหวัดสตูลเป็นทางผ่านไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ชาว
ต่างประเทศมีอัตราลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศยังคงเข้าใจผิดว่า จังหวัด
สตูลอยู่ใกล้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ไม่กล้าตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวส่งผลทําให้กระแสการ
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เดินทางของผู้เย่ียมเยือนชาวต่างประเทศมีแนวโน้มที่ลดลง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวมี
ดังน้ี 
 

(1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ตาราง แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 
อ. เมืองสตูล    
เกาะตะรุเตา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

ที่ต้ังของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่า
ชายเลนป่าดงดิบ สัตว์ป่า แหล่
ประวัติศาสตร์ สถานกักกันนักโทษ
การเมือง และสถานฝึกอาชีพผู้ต้องหา
คดีอาญาในอดีต 

เดินป่า ศึกษา
ธรรมชาติ ดูนก แคม
ป้ิง ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชม
ทิวทัศน์ 

เกาะไข่   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่วางไข่เต่า ซุ้มประตูหิน
ธรรมชาติ ปะการัง 

ชมทิวทัศน์ 

เกาะหินงาม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ เที่ยวถ้ํา/ธรณีวิทยา 
พายเรือแคนนู/คายัค 

เกาะอาดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย แนวปะการัง ดํานํ้าแคมป์ป้ิง ชม
ทิวทัศน์ 

เกาะลิเป๊ะ  วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล  ศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมชาวเล 
บ้านพัก แคมป์ป้ิง  

เกาะไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง ดํานํ้า 
เกาะยาง   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง หาดทราย  ดํานํ้า 
เกาะดง  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินซ้อนต้ังเรียงกัน ปะการังสวยงาม ดํานํ้า ชมวิวทิวทัศน์ 
เกาะราวี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดํานํ้า   
เกาะจาบัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังอ่อน  ดํานํ้า 
เกาะลอกวย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย และแหลม ดํานํ้าชมทิวทัศน์ 
เกาะผึ้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด ดํานํ้า 
เกาะตารัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังจํานวนมาก ดํานํ้า 
หาดทรายยาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย หมูบ้่านชาวประมง  ชมวิถีชีวิต  

 
หมู่เกาะสาหร่าย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุ้ย 
หาดหอยงามคล้ายสุสานหอยหมู่บ้าน
ชาวประมง 

ชมทิวทัศน์ วิถชีีวิต 

แหลมบังโก๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ต้นสนขึ้นตามธรรมชาติเป็น
จํานวนมาก  

พักผ่อนหย่อนใจ  

แหลมตันหยงโป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิตชุมชน 

หาดทราย ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้น
มะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง 

ชมวิถีชีวิต พักผ่อน 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 
ถ้ําพญาบังสา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถ้ํา มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เที่ยวถ้ํา/ธรณีวิทยา 
ถ้ําจรเข้  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ําขนาดใหญ่ มีธารนํ้าไหลผา่นภายใน

ถ้ํา หินงอกหินย้อย เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติผ่านป่าชายเลน 

ศึกษาธรรมชาติ 
เที่ยวถ้ํา  
พายเรือ 

ถ้ําลอดปูยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ํา มีธารนํ้าไหลผ่านถ้ําหินงอกหินย้อย ล่องเรือเที่ยวถ้ํา 
นํ้าตกลูดู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํ้าตกขนาดเล็กสวยงาม  เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติพักผ่อน 
 

น้ําตกรัตนโกสินทร์  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์นํ้าใสไหล
แรงตลอดปี 

ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

นํ้าตกโละโป๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํ้าตกขนาดเล็กสวยงาม  เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ 

อ่าวตะโละวาว  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

พ้ืนที่ประวัติศาสตร์  ที่ต้ังของทัณฑ
สถาน ป่าชายเลน เส้นทางศกึษา
ธรรมชาติ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ 

อ่าวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทําการอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุ
เตา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขต
บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
นันทนาการ ข่ีจักรยาน 
แคมป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์ 
พายเรือ  

อ่าวตะโละอุดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

พ้ืนที่ประวัติศาสตร์  สถานทีกั่กกัน
นักโทษการเมอืง ป่าชายเลน 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ 

อ่าวสน  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหลง่วางไข่ของเต่าทะเล  
นํ้าตก 

พักผ่อนหย่อนใจ
แคมป์ป้ิง 

อ่าวดาน  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวจาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวกํานัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง ดํานํ้า 
อ่าวพัทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวเมาะและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว  ชมธรรมชาติ แคมป์

ป้ิง ที่พัก 
อ่าวฤๅษี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ําหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง  ดํานํ้า 
อ่าวมะขาม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก  เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ 
ผาโต๊ะบู  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิว  ชมทิวทัศน์ เดินป่า

ศึกษาธรรมชาติ 
ผาชะโด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด ชมทิวทัศน์ 
หาดชาวเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย พักผ่อน นันทนาการ 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 
หนองปลักพระยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีชุ่มน้ําเป็นท่ีอนุรักษ์นกน้ําและสัตว์น้ํา ศึกษาธรรมชาติ ดูนก 

พักผ่อน 
เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์
ป่าเขาพญาบังสา 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันธ์ุไม้
และสัตว์ป่า เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 

ส่องสัตว์ เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ 

สวนสาธารณะเขา
โต๊ะพญาวัง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็น
ภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถํ้า มีลําคลองไหล
ผ่าน 

พักผ่อน 

อ. ละง ู    
เกาะเภตรา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง ชมทิวทัศน์ 
เกาะตะเกียง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย  ชมทิวทัศน์   
เกาะเหลาเหลียงใต้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังนํ้าต้ืน ดํานํ้า ชมทิวทัศน์ 
เกาะละมะ  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดํานํ้า 
เกาะเหลาเหลียงเหนือ  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดํานํ้า ชมทิวทัศน์ 
เกาะตุกนแพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดํานํ้า 
เกาะตุงกู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดํานํ้า 
บุโหลนเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม ดํานํ้า 
เกาะบุโหลนขี้นก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดํานํ้า 
เกาะเบ็ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดํานํ้า 
เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดํานํ้า 
เกาะไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดํานํ้า 
เกาะเขาใหญ ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประติมากรรมธรรมชาติคล้ายประสาทหิน 

ปะการัง 
ดําน้ํา พายเรือแคนนู/
คายัค ชมทิวทัศน์ 

เกาะลิดี  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าว หน้าผา ถํ้า ท่ีอาศัยนกแอ่นกินรัง 
ปะการัง 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
พายเรือ แคมป์ปิ้ง  

บ้านบ่อเจ็ดลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

ชายหาดสลับกับโขดหิน บรรยากาศ
เงียบสงบชุมชนชาวประมง
โบราณสถาน เรือบริการนักท่องเที่ยว  

ชมโบราณสถาน วิถี
ชีวิต พักผ่อน ชมวิว
ทิวทัศน์ 

หาดปากบารา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยพิทักษ์อุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ท่าเทียบเรือ ทวิสนสวยงาม 

จุดลงเรือ ที่พัก
บริการนักท่องเที่ยว 

อ่าวนุ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้เลียบ
เชิงเขา  

แคมป์ป้ิง เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ 

อ่าวตะโละยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวก้ามปู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํ้าตก ธารนํ้า อ่าว ชมทิวทัศน์ พายเรือ

แคนนู/คายัค  
นํ้าตกวังสายทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งนํ้า มีช้ันหินปูนคล้ายดอกบัวบาน ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 
อ.ทุ่งหว้า    
หาดราไวย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน นันทนาการ แคมป์

ป้ิง 
ถ้ําวังกลาง  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารนํ้าไหลผา่น ล่องเรือเที่ยวถ้ํา 
นํ้าตกธารปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํ้าตก 3ช้ัน ป่าเขา นํ้าไหลตลอดปี 

บรรยากาศร่มรื่นพันธ์ุไม้ 
ชมธรรมชาติ พักผ่อน  

อ่างเก็บนํ้าบ้านวัง
นา 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธ์ุไม้ร่มรื่น นํ้าใส แหล่งเพาะพันธ์ุ
ปลาน้ําจืด 

พักผ่อน ชมทิวทัศน์ 

อ. ควนโดน    
บึงทะเลบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาติ  เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ 
ถ้ําโตนดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์ หินงอกหินย้อย 

ธารนํ้าไหล 
ศึกษาประวัติศาสตร์ 
เที่ยวถ้ํา/ธรณีวิทยา 

นํ้าตกยาโรย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํ้าตก 9 ช้ัน เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ พักผ่อน 
ชมทิวทัศน์ 

ทุ่งหญ้าวังประ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า  เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ กิจกรรม
ส่องสัตว์ 

ฝายดุสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้นนํ้าอยู่ระหว่างหุบเขา มีพรรณ
ไม้ สวยงาม 

พักผ่อน                  

นํ้าตกโตนปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํ้าตกสวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ
ทะเลบัน 

เที่ยวนํ้าตก 

อ. มะนัง    
ถ้ําภูผาเพชร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ําขนาดใหญ่เป็นห้องโถงใหญ่หลาย

ห้อง หินงอกหินย้อยสวยงาม 
เที่ยวถ้ํา/ธรณีวิทยา  

ถ้ําเจ็ดคด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย สวยงาม  มธีารนํ้า
ใหญ่ไหลผ่านภูเขา 

ล่องเรือเที่ยวถ้ํา 

อ.ควนกาหลง    
นํ้าตกธาราสวรรค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํ้าตก 5 ช้ัน  ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

แคมป้ิง 
นํ้าตกปาหนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
บ่อนํ้าร้อนทุ่งนุ้ย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(เพ่ือสุขภาพ) 
มีการพัฒนามาตรฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น บ่อแช่ตัว แช่เท้า 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่
ต้องการบําบัดอาการปวดเมื่อย เหน็บ
ชา เป็นต้น 

แช่นํ้าร้อนเพ่ือ
สุขภาพ 
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(2) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนถาน 

ตาราง แสดงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนถาน 
แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 

อ. เมืองสตูล    
มัสยิดกลางจังหวัด
สตูล (มัสยิดมําบัง) 

ศาสนสถาน สถาปัตยกรรมสมัยใหม ่
 

ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม 
โบราณคดี 

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตูล 
(คฤหาสก์กูเด็น) 

พิพิธภัณฑ์ แหล่งรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

ตึกแถวถนนบุรีวา
นิช 

โบราณสถาน อาคารเก่าแก่ประมาณ 20คูหา  
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรป
ผสมเป็นตึกแถวสองช้ันก่ออิฐ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม 

แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะพญาวัง 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

วัดชนาธิปเฉลิม ศาสนสถาน เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล ปูชนีย
สถานที่สําคญั 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์  
สักการบูชาสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ 

พิพิธภัณฑ์เครื่อง
จอง 

พิพิธภัณฑ์ แสดงเครื่องมือจองจํานักโทษบนเกาะ
ตะรุเตา นิทรรศการชีวิตใต้ท้องทะเล 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และ
ชมนิทรรศการชีวิตใต้
ท้องทะเล 

ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา  อนุสรณ์สถาน สร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
รักษาการทําผดิกฎหมายในเขต
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

สักการบูชาสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ 

อ.ทุ่งหว้า    
ถ้ําเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ําเลยาวที่สุดในคาบสมุทร ไทยขมา

เลย์ ที่คล้ายอุโมงค์ใหญล่อดใต้ภูเขาสูง
ยาวทะลุ 3 ก.ม. มีนํ้าทะเลข้ึนลง และ
พบฟอสซิลช้างดึกดําบรรพ์ 2 สกุล 

ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ 
พายเรือ 

พิพิธภัณฑ์ช้างดึก
ดําบรรพ์ 

พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุช้างดึกดําบรรพ์ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ทรพัยากร
ธรณีวิทยา 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 
แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะนางดํา 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

สํานักสงฆ์เขา
ทะนาน 

ศาสนสถาน ถ้ํา พระพุทธรูปหินงอก หินย้อย 
สวยงาม  บรรยากาศร่มรื่น 

 

อ. มะนัง    
แหล่งโบราณคดีถ้ํา
หอย 

โบราณสถาน ถ้ําหินปูน โบราณวัตถุ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

แหล่งโบราณคดีถ้ํา
ลาชิบและถ้ําแคล้ว  

โบราณสถาน เพิงผาและเครื่องมือหินก่อน
ประวัติศาสตร์ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

อ. ละง ู    
โบราณคดีถ้ําหัวลิง โบราณสถาน พบเศษภาชนะดินเผา เที่ยวชมศึกษา

ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีถ้ําโพธิ
ยอม  

โบราณสถาน โบราณวัตถุกระดูกมนุษย์ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ละงู 

พิพิธภัณฑ์ หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิง
โบราณคดี ซื้อสินค้า 

เขาโต๊ะหยงกง ศาสนสถาน ภูเขาขนาดเล็ก มีหน้าผาถ้ําและศาล
เจ้าแขก  

สักการบูชาสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ 

 

(3) แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 

 
ที่ 

 
ชื่อชุมชน 

ที่ต้ัง  
ลักษณะเด่น หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 

1 ชุมชน
ท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี 

3 เกตรี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร/ด้านการประมง/ปศุสัตว์  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร/ 
ของที่ระลึก /ขนมพ้ืนเมือง /สนิค้า OTOP 
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการนํ้าชลประทาน ผู้ใช้ต้น
นํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน /พลงังานทางเลือก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์
ชุมชน 
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ที่ 

 
ชื่อชุมชน 

ที่ต้ัง  
ลักษณะเด่น หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 

2 ชุมชน
ท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา 
(ควนโพธ์ิ)  

5  ควน
โพธ์ิ 

เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ 
2. การเรียนรู้การวิถีการทํานาและผลิตข้าวนาอินทรีย์ 
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน 
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5  
6. หอดูนก 
7. เส้นทางเดินป่า 
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

 

 (4) แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ตาราง แสดงแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 
ที่ 

 
ชื่อชุมชน 

ที่ต้ัง  
ลักษณะเด่น หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 

1 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หัวทาง 

- พิมาน เมือง 1. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู 
และสัตว์ป่าชายเลน  
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชาย
เลน เล่นนํ้า หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว 
3. การทําผ้ามดัย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง 
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูน่ิม 
5. ตลาดนัดริมนํ้า 

2 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี 

3 เกตรี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร / ด้านการ
ประมง / ปศุสตัว์  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มอาหาร / ของที่ระลึก / ขนมพ้ืนเมือง / 
สินค้า OTOP 
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการนํ้า
ชลประทาน ผูใ้ช้ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน / 
พลังงานทางเลือก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรม
สุขภาพชุมชน 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ชุมชน 
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ที่ 

 
ชื่อชุมชน 

ที่ต้ัง  
ลักษณะเด่น หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 

3 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา (ควนโพธ์ิ)  

5  ควนโพธ์ิ เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ 
2. การเรียนรู้การวิถีการทํานาและผลิตข้าวนา
อินทรีย์ 
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน 
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5  
6. หอดูนก 
7. เส้นทางเดินป่า 
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

4 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันใหญ ่

2 เกาะ
สาหร่าย 

เมือง 1. ชมสสุานเกาะหอยขาว 
2. ดํานํ้าดูปะการัง ชมปลาสวยงาม 
3. ชมฝูงนกทะเล 
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน 
5. ชมฝูงค้างคาวยักษ์ 
6. น่ังเรือขึ้นเกาะชมหินงาม 
7. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก 
8. น่ังเรือชมปลาโลมา 
9. ศึกษาชมบ่อพักฟ้ืนเต่าทะเล 
10. น่ังสามล้อชมพ้ืนที่และหมู่บ้านใกล้เคียง 
11. ตกปลา 
12. นอนตามเกาะ พักเต็นท์ 
13. น่ังเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง 
14. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี 

5 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
โคกพยอม 

18 ละงู ละงู 1. การอนุรักษป์ลูกป่าชายเลน 
2. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่า
ชายเลน 
3. อาหารพ้ืนเมือง สาหร่ายทะเล 
4. การแปรรูปขนมพ้ืนเมือง “ลูกโร๊ย” 
5. 4 ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

6 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หัวหิน 

1 ละงู ละงู 1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถชีาวประมงพ้ืนบ้าน 
2. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี 
3. เรียนรู้การยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด 
4. ศึกษาเรียนรู้การจัดทําธนาคารปูม้า 
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน (ออมทรัพย์ชุมชน , 
ร้านค้าชุมชน , แพชุมชน , แปรรูปอาหารทะเล ) 
 



หน้า 58                 บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ที่ 

 
ชื่อชุมชน 

ที่ต้ัง  
ลักษณะเด่น หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 

7 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บ่อเจ็ดลูก 

1 ปากนํ้า ละงู 1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสตัว์นํ้า  
2. เย่ียมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้ําฤาษี ถ้ําเสือ
สิ้นลาย 
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูก
แตงโม 
4. ชมหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา 
6. เรียนรู้การเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า 
7. อวนทับตะลิ่ง 
8. น่ังเรือรอบเกาะเขาใหญ ่
9. น่ังเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว 

8 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุ
โบย 

3 แหลม
สน 

ละงู 1. ศึกษาวิถีชีวิตการทําประมง เช่น การทําโป๊ะ ดํา
หอย หาหอยทา้ยเภาตามชายหาด 
2. น่ังเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังตํานานเกาะเภตรา 
3. น่ังสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอม
อาหารทะเล  
4. เรียนรู้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน ( เศษ
พืชที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน ) 
5. ธนาคาปูม้า 
6. อนุรกัษ์ปลกูป่าชายเลน 
 

9 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
วังตง 

4 นาทอน ทุ่งหว้า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ 
3. ล่องเรือชมถํ้าค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าวไม้ขาว 
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชม
นํ้าตก 2 นํ้า 
 

10 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ทุ่งสะโบ๊ะ 

2 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1. เย่ียมชมกลุม่สตรีแปรรูปอาหารทะเล 
2. เย่ียมชมกลุม่ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
3. พายเรือคายัคในทะเล 
4. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน 
5. ค่ายมวยเยาวชน การรํามวยไทย 
6. ชมการแสดงรํารองแง็งของกลุ่มเยาวชน 
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ที่ 

 
ชื่อชุมชน 

ที่ต้ัง  
ลักษณะเด่น หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 

11 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันเคย 

3 ตันหยง
โป 

เมือง 1. ธนาคารก้ัง 
2. ศูนย์เรียนรูป่้าชายเลน / ของใช้โบราณบ้านบา
กันเคย 
3. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรู้การวางไข่ของปูม้า 
4. เรียนรู้การหาหอยกาบง 
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน 
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ 
7. การยํ่าก้ังของเยาวชน 
8. การเลี้ยงปลากะพง / เก๋า ในกระช่ัง 
9. ทะเลแวก เกล็ดมังกร บริเวณเกาะ 3 บ้านบา
กันเคย 
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง 
11. มกีารเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม 
เกาะหัวมัน เกาะกว้าง 

12 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู
ผาเพชร 

9 ปาล์ม
พัฒนา 

มะนัง 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า นํ้าตกวังใต้หนาน วัง
กลอย วังเคียน ค่ายผู้พัฒนาชาติไทย 

2. ชมถ้ําภูผาเพชร  
3. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน 
4. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
5. สาธิตการทําตุ๊กตาเซมัง  
6. สาธิตการทํานํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
7. ศึกษาสวนสมุนไพร 
8. การจัดการกลุ่มองค์กร 
9. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน 
10. โฮมสเตย์ 
11. อาหารพ้ืนบ้าน 
12. กิจกรรมล่องแก่ง 
13. บ้านรากไม้ 
14. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แลผจญภัย 

13  ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
สาคร 

2 สาคร ท่าแพ 1. มีธนาคารปู 
2. บ้านลิง 
3. แปลงผักปลอดสารพิษ 
4. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
5. อาหารทะเลสด 
6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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ที่ 

 
ชื่อชุมชน 

ที่ต้ัง  
ลักษณะเด่น หมู่ที่ ตําบล อําเภอ 

14 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ตํามะลัง 

2 , 3 ตํามะลัง เมือง การให้อาหารนกอินทรีย์ใช้ภาษายาวีภายใน
หมู่บ้าน ( โรงเรียนบ้านตํามะลังเหนือ เป็น
โรงเรียนนําล่องภาษามาลายูกลาง )ชมวิถีชีวิต
ชาวประมงพ้ืนบ้าน 
การแสดงลองแง็งของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน  
ชิมอาหารและขนมพ้ืนบ้านที่หลากหลาย ( เช่น กู
ตูมันหยัง , กูตูปีอีน หรือ แป้งข้าวหมาก , โรตีแก
หลาย หรือ โรตีตาข่าย , ยองกง , จอนดอย , โกย
กาจาง , บาฮูลู ( ขนมไข่ ) , โกยบังเกตุ , ดาหงาย  

 
 (5) สถิติการเข้าออกของด่านชายแดน 

สถิติชาวต่างประเทศและคนไทยเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทยป ี2558  ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล

ประจําเดือน 

   หนังสือเดินทาง
ไทย 

    บัตรผ่านแดน
ไทย 

 บัตรผ่านแดน
มาเลเซีย 

หนังสือเดินทาง
มาเลเซีย 

  หนังสือเดินทาง
ต่างประเทศ รวม 

เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 

มกราคม 2,509 2,175 2,756 2,810 528 514 2,093 2,194 5,252 6,174 13,138 13,867 

กุมภาพันธ์ 1,995 2,076 3,088 3,190 449 497 3,634 3,358 5,861 5,892 15,027 15,013 

มีนาคม 3,442 3,274 5,483 6,060 474 463 3,945 3,896 4,179 4,557 17,523 18,250 

เมษายน 4,854 4,687 6,820 6,760 452 478 4,036 4,207 2,762 2,873 18,924 19,005 

พฤษภาคม 3,334 3,145 4,686 4,307 480 467 3,334 3,341 1,251 1,428 13,085 12,688 

มิถุนายน 1,944 1,921 3,180 3,119 547 532 710 755 696 593 7,077 6,920 

กรกฎาคม 1,358 1,375 2,554 2,789 490 459 577 638 947 688 5,926 5,949 

สิงหาคม 2,021 1,971 3,369 2,980 315 388 478 481 1,029 922 7,212 6,742 

กันยายน 1,548 1,403 3,968 3,311 402 388 542 499 644 409 7,104 6,010 

ตุลาคม 2,566 2,730 4,530 4,495 374 342 1,627 1,360 1,332 886 10,429 9,813 

พฤศจิกายน 2,020 1,582 3,892 2,669 402 351 4,822 4,691 3,472 3,220 14,608 12,513 

ธันวาคม 2,101 1,946 3,075 2,781 424 491 5,153 5,043 5,922 4,521 16,675 14,782 

รวมท้ังส้ิน 29,692 28,285 47,401 45,271 5,337 5,370 30,951 30,463 33,347 32,163 146,728 141,552 
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(6) สรุปจํานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล 
 

ตาราง แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเท่ียวจังหวัดสตูลประจําปี 2552 – 2557 
รายละเอียด ข้อมูลสถิติ  

2553 2554 2555 2556 2557 
จํานวนนักท่องเที่ยว (คน) 692,970 694,697 1,000,424 1,093,479 1,224,234 

ชาวไทย 659,459 676,644 938,052 991,843 1,086,358 
ชาวต่างชาติ 33,511 18,053 62,372 101,636 137,876 

รายได้จากการท่องเท่ียว 
(ล้านบาท) 

2,008.02 2,664.67 5,332.02 
5,904.83 6,287.95 

ชาวไทย 10,892.75 2,595.73 4,966.84 5,423.95 5,689.67 
ชาวต่างชาติ 19,496.27 68.94 365.18 480.88 598.28 

หมายเหตุ  ข้อมูลในตารางข้างต้น เป็นข้อมูลที่มาจากการจัดเก็บจากแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล จํานวน 13 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ถ้ําภูผาเพชร  ถ้ําเจ็ดคต ถ้ําโพยอม นํ้าตกวังสายทอง นํ้าตก
วังสายธาร ล่องแก่งคลองลําโลน ภูเขาเป็ดนํ้า  และสํานักสงฆ์วังสาย 

สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเท่ียว 
  เ น่ืองจากจั งหวัดสตูลเป็นจั งหวัดที่สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุท ธ์ิ  มีทุนทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
เป็นลักษณะท่องเที่ยววิธีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบก และทางทะเล ครอบคลุมร้อยละ 40 ของจังหวัด จากสรุป
ข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจําปี 2552 – 2556 พบว่ามีแนวโน้ม
ของจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน สัดส่วนนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยร้อยละ 95 
จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มีจํานวนมาก
ครอบคลุมร้อยละ 40 ของจังหวัด ซึ่งกําลังได้รับการพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก โดยมีเป้าหมายการ
ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) ภายในปี 2560 

 
สรุปปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 
ผลจากการสํารวจข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับปัญหาด้านการท่องเท่ียวจากนักท่องเที่ยวและ

นักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภายในจังหวัดสตูลปี 2554 พบว่าปัญหา
ด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่ปัญหาด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวความสะอาดของ
แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สําหรับ
รายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปน้ี 
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ปัญหาเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว 
การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
1) การบริการขนส่งสาธารณะ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศบางส่วนที่ใช้บริการขนส่ง

สาธารณะยังคงพบปัญหาด้านการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะเช่นพนักงานขายต๋ัวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
พูดจาไม่สุภาพรถออกไม่ตรงเวลาที่กําหนดพนักงานขับรถไม่สุภาพภายในรถสกปรกรถมีสภาพเก่าเป็นต้น 

2) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเช่นอุทยานแห่งชาตินํ้าตก/ถ้ําในบางพ้ืนที่เข้าถึงลําบาก

เส้นทางเข้าขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางไกลไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนป้ายบอกทางเล็กเกินไปทําให้เกิด
ความสับสนในการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งมีลานจอดรถไม่เพียงพอจํานวนคนที่เข้ามาท่องเท่ียวมาก
เกินไปไม่มีการจํากัดนักท่องเที่ยวการจอดรถของนักท่องเท่ียวไม่มีความเป็นระเบียบบางพ้ืนที่จอดรถไม่
เอ้ืออํานวยเบียดกันบางแหล่งมีมิจฉาชีพเข้ามาหากินเช่นการล้วงกระเป๋าทุบกระจกรถขโมยทรัพย์สินภายในรถ
เป็นต้น 

 

สถานที่ท่องเท่ียว 
1) ความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียว 
ปัญหาเก่ียวกับภาชนะรองรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจํานวนภาชนะรองรับ

ขยะไม่เพียงพอและบางแห่งจัดวางภาชนะรองรับขยะไม่ทั่วถึงนอกจากน้ีแหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเช่นวัด
ทะเลนํ้าตกพบเศษขยะบริเวณหน้าวัดชายหาดนํ้าตกโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแห่งมี
ถังขยะแต่ช่วงเวลาการจัดเก็บ/ ถ่ายขยะไม่เหมาะสมทําให้เศษขยะล้นถังตกเร่ียราดสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะเศษแก้วที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว 

ปัญหาเก่ียวกับห้องน้าในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีห้องน้าไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการขาดการดูแลรักษาความสะอาดและส่วนใหญ่เป็นห้องนํ้ารวมไม่แยก
ห้องนํ้าหญิงและห้องนํ้าชาย 

ปัญหาเก่ียวกับร้านขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งร้านขายของ
ฝาก/ของที่ระลึกจําหน่ายสินค้าราคาแพงคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าบางอย่างหมดอายุ 

ปัญหาเก่ียวกับร้านขายอาหาร/เครื่องด่ืมในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีจํานวนร้านขาย
อาหาร/เครื่องด่ืมไม่เพียงพอกับความต้องการและบางส่วนจําหน่ายอาหาร/ เครื่องด่ืมในราคาที่สูงกว่าปกติ 

คุณภาพการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ภายในสถานท่ีท่องเที่ยว 
สื่อที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์มีจํานวนน้อยข้อมูลไม่

ชัดเจนและรูปแบบการนําเสนอบางส่วนไม่เหมาะสมนอกจากน้ีแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดสื่อเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นภาษาอังกฤษทําให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวน้อย
หรือได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษมี
จํานวนน้อยไม่เพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ที่

ทั่วถึงแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้นักท่องเท่ียวไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
และแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและไม่มีมัคคุเทศก์ประจําแหล่งท่องเที่ยว 
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 สังคมและวัฒนธรรม 
จังหวัดสตูลมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ร้อยละ 70.86 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 

29.09 และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.05  มีมัสยิด 293 แห่ง วัด 40 แห่ง โบสถ์ 3 แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเชิงเด่ียว จึงมีความเสี่ยงต่อความม่ันคงรายได้ เมื่อสถานการณ์สินค้า
เกษตรตกตํ่า    จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ชายฝั่งยาว 144.80 กิโลเมตร  จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําการประมง มีการ
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านโดยใช้ภูมิปัญหาท้องถิ่นประดิษฐ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพ  ประกอบกับ
ศาสนาและสภาพสังคมเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  มีการจัดทําหัตถกรรมพ้ืนบ้านจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติโดยใช้ภูมิปัญญา บ้านเรือนผสมผสานแบบบ้านเรือนท้องถิ่นภาคใต้และไทยมุสลิม และความเป็นอยู่
ตามรูปแบบของชาวเลท่ีเป็นคนท้องถิ่นสตูลอีกกลุ่มหน่ึง ที่มีความเช่ือเป็นของตนเอง 

1) สถานการณ์ด้านแรงงาน   
(1) ประชากรและการมีงานทํา  
สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในช่วงปี 2552-2558 มีสัดส่วนผู้อยู่ในกําลัง

แรงงานเฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 55.77 โดยเป็นผู้มีงานทําเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 98.61                
ของกําลังแรงงาน  
ตาราง ประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2552-2558 

สถานภาพแรงงาน 
ปี 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ยอดรวมประชากร 288,183 292,300 295,949 299,707 303,477 278,584 279,504 
อายุ 15 ปีข้ึนไป 215,877 220,478 224,561 228,556 232,498 208,986 210,049 
1. กําลังแรงงานรวม 160,365 166,378 167,249 171,073 167,875 152,820 150,949 
    1.1 กําลังแรงงาน
ปัจจุบัน 

160,365 166,356 167,249 171,064 167,858 152,820 150,674 

          1.1.1 ผู้มีงานทํา 158,543 164,167 166,047 166,047 166,860 150,571 148,338 
          1.1.2 ผู้ว่างงาน 1,822 2,189 1,202 1,137 998 2,249 2,336 
    1.2 กําลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 

- 22 - 19 17 - 275 

2. ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 55,512 54,101 57,312 57,483 64,623 56,166 59,101 
    2.1 ทํางานบ้าน 23,556 22,635 23,337 22,640 25,990 21,829 23,044 
    2.2 เรียนหนังสือ 13,355 12,867 14,392 14,201 14,889 12,492 12,606 
    2.3 อ่ืน ๆ  18,602 18,600 19,583 20,642 23,745 21,845 23,451 
อายุตํ่ากว่า 15 ปี 72,306 71,822 71,388 71,151 70,979 69,598 69,445 

ที่มาของข้อมูล : สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล   ข้อมูล : ณ ธันวาคม 2558 
 

(2) จํานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
สํานักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบ

อันตราย หรือเจ็บป่วยอันเน่ืองจากการทํางาน และประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่
เน่ืองจากการทํางาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพ่ือสร้างหลักประกันและ
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตให้แก่ประชาชน  โดยการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ



หน้า 64                 บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ออมและเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งเน้นให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ไม่มีรายได้ โดยไม่เป็นภาระ
แก่ผู้อ่ืนและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหน่ึงซึ่งก่อให้เกิดความม่ันคงในชีวิต  
 

ตาราง แสดงจํานวนสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในจังหวัดสตูล 
ต้ังแต่ปี 2557 – ปี 2558  (ณ เดือนธันวาคม 2558)     

ปี 2557 ปี 2558 
สถาน 

ประกอบการ 
(แห่ง) 

ผู้ประกันตน สถาน 
ประกอบการ 

(แห่ง) 

ผู้ประกันตน 
มาตรา 33 

(คน) 
มาตรา 39 

(คน) 
รวม 
(คน) 

มาตรา 33 
(คน) 

มาตรา 39 
(แห่ง) 

รวม 
(คน) 

897 11,507 2,398 13,905 905 12,048 2,447 14,495 
 

 หมายเหตุ  1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 หมายถึง  ผู้ประกันตนท่ีอยู่ในสถานประกอบการที่ต้ังอยู่ในจังหวัดสตูล 
รวมถึงผู้ประกันตนทีทํางานในสถานประกอบการที่มีสาขาในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนแต่ไม่แจ้งขึ้น
ทะเบียนสาขา จํานวนผู้ประกันตนก็จะนับรวม ณ จังหวัดที่สถานประกอบการข้ึนทะเบียน  

     2. ผู้ประกันตนมาตรา 39  หมายถึง  ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดสตูล 
ที่มา :  1. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ วันที่  เดือนธันวาคม  2558 
  
   

(3) จํานวนแรงงานนอกระบบโดยสมัครใจตามมาตรา 40 
รัฐบาลกําหนดให้สํานักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยังกลุ่ม

แรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ/ประชาชนท่ัวไป/กําลังแรงงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบให้เข้าสู่
ระบบประกัน สังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มากขึ้น ซึ่งสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสตูลได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน (ธันวาคม 2558)  มีกลุ่มผู้ใช้
แรงงานและกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ ที่อยู่นอกระบบได้เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วจํานวนประมาณ  
14,008 คน 

 
ตาราง แสดงจํานวนแรงงานนอกระบบท่ีขึ้นทะเบียนเปน็ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสํานักงาน
ประกันสังคม                                                                        

    อําเภอ จํานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 (คน) 
เมืองสตูล 7,346 
ควนกาหลง 1,724 
ควนโดน 814 

ละงู 1,804 
ท่าแพ 804 
ทุ่งหว้า 744 
มะนัง 772 
รวม 14,008 

ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม 2558  
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(4) การพัฒนาแรงงาน 
สตูลเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะของผู้ทํางานให้มากขึ้น เน่ืองจากความต้องการ

แรงงานที่มีทักษะมีมากกว่าจํานวนแรงงานท่ีมี สํานักงานแรงงานจังหวัดสตูลจึงส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ดังแสดงในตาราง 
ตาราง แสดงความต้องการด้านทักษะของผู้ทํางาน 

ประเภท
คุณลักษณะ 

แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานก่ึงฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

เฉลี่ยท้ังหมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1.ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

1.21 2.68 1.39 2.92 2.32 3.55 3.24 4.15 2.04 3.33 

2.ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 

1.38 2.77 1.58 3.19 2.72 3.77 3.33 4.25 2.25 3.50 

3.ทักษะด้านการ
ใช้คณิตศาสตร์
และการคํานวณ 

1.40 2.89 1.79 3.69 3.03 4.05 3.45 4.25 2.42 3.72 

4.ทักษะในการ
สื่อสาร 

1.53 2.89 1.88 3.82 3.03 4.05 3.49 4.26 2.48 3.76 

5.ทักษะในการ
บริหารจัดการ 

1.45 2.83 1.81 3.72 3.03 4.02 3.54 4.33 2.46 3.73 

6.ทักษะ
ความสามารถ
เฉพาะในวิชาชีพ 

1.47 2.91 1.95 3.93 3.26 4.13 3.61 4.35 2.57 3.83 

ท่ีมา :  สํานักงานแรงงานจงัหวัดสตูล   ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558 (ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนากําลังคน) 
 

ตาราง แสดงการพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 
กิจกรรม เป้าหมาย (คน) 

1.ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง 366 
2. ฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  220 
3.ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก 220 
4.ฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชั้นส่วน 50 
5.ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว 280 
6.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว
อาเซียน 

20 

7.ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคล่ือนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรม
การผลิต 

190 

8.พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 150 
9.พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานท้ังระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการประกอบอาชีพ 

440 

รวม 1,936 
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล    ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558 
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สถานการณ์ด้านฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล   
ตาราง แสดงสถานการณ์ด้านฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล   

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

จํานวนเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน (คน) 

ผลการดําเนินงานการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน (คน) 

หมายเหตุ 

2555 3,099 3,170  

2556 1,981 2,198  
2557 1,650 1,708  
2558 1,570 1,620  

ที่มา  :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 
 

ผลการดําเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เมื่อเปรียบเทียบกับ 4 ปี  ผลปรากฏว่าการ
ดําเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้นจากจํานวนเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เช่น                       
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ได้รับเป้าหมาย  3,099  คน   แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จํานวน  
3,170  คน  ปีงบประมาณ  2556  ได้รับเป้าหมาย  1,981 คน  แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จํานวน  
2,198  คน  ปีงบประมาณ 2557  ได้รับเป้าหมาย จํานวน 1,650 คน ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน  
1,708  คน  และในปีงบประมาณ 2558  ได้รับเป้าหมาย จํานวน 1,570 คน ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จํานวน  1,620  คน นอกจากน้ียังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับ
พนักงานในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 

 

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล 
ตาราง แสดงการส่งเสริมการมีงานทําจังหวัดสตูล 

กิจกรรม 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จํานวน
ครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

จํานวน
ครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

จํานวน
ครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

จํานวน
ครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

จํานวน
ครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

1.แนะแนวอาชีพ 174 6,442 101 5,623 44 9,037 57 5,323 92 4,470 

2.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ 

2 130 2 86 6 442 5 1,594 3 830 

3.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเพ่ือผู้สูงอายุ 

1 40 1 20 2 20 2 20 0 0 

4.อบรมผู้รับงาน/ผู้นํา
กลุ่มรับงานไปทําท่ี
บ้าน 

1 12 1 10 1 10 1 10 1 10 

5.ประสานให้เกิดการรับ
งานไปทําท่ีบ้าน 

1 5 1 10 3 10 1 14 0 0 

รวม 179 6,629 106 5,749 56 9,519 66 7,261 96 5,310 

ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558 
 

ในภาพรวมต้ังแต่ปี 2554-2558 จะเห็นได้ว่าการดําเนินการส่งเสริมอาชีพมีแนวโน้มกําลัง
แรงงานในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์เพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐเองให้ความสําคัญและตระหนักถึงการ
ส่งเสริมให้แรงงานในจังหวัดทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต อันจะส่งผลต่อสังคมโดยรวมในการ
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ช่วยลดภาระการพ่ึงพิงของประชากรวัยทํางาน ลดอัตราการพ่ึงพิงเงินงบประมาณภาครัฐในการจัดสวัสดิการ        
เพ่ือภาครัฐจะได้มีเงินไปพัฒนาจังหวัดในด้านอ่ืน ๆ ได้มากขึ้น  

สําหรับจุดอ่อนซึ่งพบจากการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวและในภาพรวมของจังหวัดสตูล 
พบว่ากําลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะด้านภาษา และให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาไม่มากนัก 
ในขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคการผลิตใน
จังหวัดเอง  ก็มีความขาดแคลนแรงงานระดับล่างและแรงงานที่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานในบางสาขา ในขณะ
ที่กําลังแรงงานเองยังคงมีการเคลื่อนย้ายไปทํางานยังจังหวัดใหญ่ 

สําหรับจุดแข็งและแนวโน้มของตลาดแรงงานในจังหวัดสตูลทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรต่างมีความต้องการและมีความสามารถในการรองรับแรงงานในพ้ืนที่ได้เป็นจํานวนมาก  
 

สถานการณ์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล 
ตาราง แสดงข้อมูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล 

กิจกรรม พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ตรวจคุม้ครองแรงงาน/ความปลอดภัยใน
ระบบ (แห่ง/คน) 

261 
/7,228 

285 
/7,089 

234 
/6,000 

191 
/5,745 

ตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบ (คน) 376 376 407 483 
รณรงค์ อบรมความรู้สิทธิตามกฎหมาย  
(คน) 

7,699 8,626 8,812 8,463 

ป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
แรงงาน (คน) 

3,471 2,273 2,874 590 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ( แห่ง/คน ) 

3,769 4,631 6,772 154 
/3,796 

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล  ข้อมลู  ณ  30  กันยายน 2558 

การคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสภาพการทํางาน สภาพการ
จ้างที่ดีขึ้น ลูกจ้างได้รับการเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนจากการทํางาน เช่น การค้างจ่ายค่าจ้าง การได้รับ
สวัสดิการแรงงานตามสิทธิและเหมาะสมกับสภาพการทํางาน รวมทั้งมีความปลอดภัยในการทํางานเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานและลดการสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน นายจ้างมีความตระหนักรู้ภาระหน้าที่ ที่
ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เน่ืองจากปัญหาการไม่ได้รับสิทธิตาม
มาตรฐานกฎหมายกําหนดกลายเป็นประเด็นการกีดกัน โจมตีทางการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเด็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรี ตลอดทั้งการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล 

การคุ้มครองการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงมีความสําคัญและจําเป็นต้องดําเนินการอย่าง
จริงจัง เป็นระบบมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศชาติ 
 

จํานวนแรงงานนอกระบบโดยสมัครใจตามมาตรา 40 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลได้ดําเนินการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยัง

กลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ/ประชาชนทั่วไป/กําลังแรงงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบให้เข้า
สู่ระบบประกัน สังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2554 
– ปัจจุบัน (ตุลาคม 2557)  มีแนวโน้มที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ ที่อยู่นอกระบบได้เข้ามาอยู่
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ในระบบประกันสังคมมากขึ้น และในอนาคตก็คาดว่าจะมีผู้ใช้แรงงงานหรือกลุ่มอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมมากขึ้น 

ในปี 2558 สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานให้สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสตูลดําเนินการรณรงค์การขึ้นทะเบียนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน / กลุ่มอาชีพอิสระท่ีเป็น
แรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น  โดยมีเป้าหมายการดําเนินงานดังน้ี 

 

ตาราง แสดงผลผลิตของแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 
ผู้ประกันตนมาตรา 40 

(คน) 
ร้อยละของผูป้ระกันตนมาตรา 40 

ที่ชําระเงนิสมทบ 
จํานวนการรับประโยชน์ทดแทน 

(ราย) 
9,200 50 500 

ที่มา :  1. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล   
2.กองนโยบายและแผนงานสํานักงานประกันสังคม  
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม  2558  

 

(5) สถานการณ์ด้านสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
ตาราง แสดงจํานวนสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จังหวัดสตูล   
ต้ังแต่ปี 2554 – 2558 

 
ปี 

จํานวนกําลังแรงงาน 
ทั้งจังหวัด(คน) 

สถานประกอบการ 
(แห่ง) 

จํานวนผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมทัง้

จังหวัด(คน) 

คิดเปน็สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

2554 162,633 908 17,026 10.47 
2555 173,764 932 21,934 12.62 
2556 167,875 904 24,579 14.64 
2557 148,525 897 26,642 17.94 
2558 150,949 905 28,503 18.88 

 

บทวิเคราะห์ 
จากข้อมูลข้างต้นต้ังแต่ปี 2554 – 2558  สถานประกอบการในจังหวัดสตูลที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 1 

คนขึ้นไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ ฯลฯ  เข้าสู่ระบบประกันสังคมยัง
น้อย อาจจะสืบเน่ืองมาจากการไม่ทราบข้อมูลของระบบประกันสังคม การขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการประกันสังคมอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง , กําลังแรงงานอยู่ในภาคเกษตร และกําลังแรงงานท่ี
ทํางานประมงไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมาย รวมถึงสถานประกอบการบางแห่งเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมี
ลูกจ้างเพียง 1 – 2 คน ซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการมาดําเนินการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม   
  ความเร่งด่วน  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน  2559) สํานักงานประกันสังคม
กําหนดให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดดําเนินการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยังกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ประชาชนทั่วไป โดยกําหนดเป้าหมายให้ดําเนินการจํานวน 9,200 ราย รวมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  โดยสํานักงานประกันสังคมกําหนด
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เป้าหมายให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลดําเนินการอีกจํานวน 14,100  ราย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน  229 ราย 
  จะเห็นว่าจํานวนเป้าหมายที่ต้องเร่งดําเนินการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้แรงงานทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบยังต้องดําเนินการต่อไป  
เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่มีสวัสดิการใดๆ จากภาครัฐได้มีความมั่นคงในชีวิต มีสวัสดิการที่ดีและได้รับสิทธิ
อันพึงได้รับตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ิมขึ้น 

ในปี 2559 สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานให้สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสตูลดําเนินการรณรงค์การข้ึนทะเบียนของสถานประกอบการ และลูกจ้างผู้ประกันตนให้
เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น  โดยมีเป้าหมายการดําเนินงานดังน้ี 

 
 

ตาราง แสดงเป้าหมายการผลักดันผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
ผลผลิต : ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 

สถานประกอบการ(แห่ง) ผู้ประกันตน (ราย) จํานวนการรับประโยชน์ทดแทน(ราย) 
890 14,100 9,300 

ที่มา :  1. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล  
2. กองนโยบายและแผนงานสํานักงานประกันสังคม  
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558 

  
 อัตราการว่างงาน 

 
 ภาพ แสดง  อัตราการว่างงานจังหวัดสตูลปี 2553 – ปี 2558 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
       

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล 
   อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ปี 2558 มีอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.55 และเมื่อ
พิจารณาแผนภูมิประกอบด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นลําดับจากปีก่อนหน้า ถือเป็น
สัญญาณที่ไม่ค่อยดีแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของสภาพเศรษฐกิจในทิศทางที่ลดลงขึ้น  
 

หมายเหตุ:   อัตราการว่างงานในจังหวัด  =  จํานวนผู้ไม่มีงานทําในจังหวัด x 100 
                         กําลังแรงงานในจังหวัด 
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ภาพ แสดงการบรรจุงานเปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการสมัครงาน  ณ สํานักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล 
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2) การสาธารณสุข    
  (1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศูนย์สุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน  มีแต่สถาน
บริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา 
ตาราง แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล 

สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลท่ัวไป (186 เตียง)  1    แห่ง 
 - โรงพยาบาลสตูล 
2. โรงพยาบาลชุมชน (60 เตียง)  1    แห่ง 
 - โรงพยาบาลละงู 
3. โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง)  5    แห่ง   
 - โรงพยาบาลควนโดน 
 - โรงพยาบาลควนกาหลง 
 - โรงพยาบาลท่าแพ 
 - โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
 - โรงพยาบาลมะนัง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 54  แห่ง 
5. ศูนย์สขุภาพชุมชน     4  แห่ง 

1. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 7 

ที่มา :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 
 

  (2) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จํานวนเตียงต่อจํานวนประชากร 
  จังหวัดสตูล มจีํานวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจํานวนเตียงต่อจํานวน
ประชากร ดังน้ี 

ตาราง แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวนประชากร จํานวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 

โรงพยาบาลสตูล 112,775 186 1 : 606 
โรงพยาบาลละงู 70,971 60 1 : 1,172 
โรงพยาบาลควนโดน 25,902 30 1 : 863 
โรงพยาบาลควนกาหลง 34,256 30 1 : 1,142 
โรงพยาบาลท่าแพ 28,706 30 1 : 957 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า 23,695 30 1 : 790 
โรงพยาบาลมะนัง 17,748 30 1 : 592 

ที่มา :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559  
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  (3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี 2554-2558 
  จังหวัดสตูล มขี้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี 2554-2558 ดังน้ี 

ตาราง แสดงข้อมูลสถิติชพีและสถานะสขุภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2554-2558 

สถิติชีพ/สถานะสขุภาพ 
เป้าหมาย 
แผนฯ11 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราเกิด : 1000 ประชากร - 16.21 16.86 16.18 14.71 14.45 
อัตราตาย : 1000 ประชากร - 5.07 5.42 5.25 5.23 5.31 
อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ  % 1.2 1.11 1.14 1.10 0.95 0.91 
อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมีชีพ 100000 คน ไม่เกิน 15  41.16 39.62 19.76 61.37 0.00 
อัตราทารกตายปริกําเนิด: การเกิด 1000 คน ไม่เกิน 9 10.40 7.10 8.44 5.91 8.59 
ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักตํ่ากว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 6.64 8.63 7.68 6.42 6.87 
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกินร้อยละ 25 21.29 24.03 27.72 26.40 27.36 
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 10 16.99 18.11 12.78 13.90 16.34 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 
 
(4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา จํานวน 10 อันดับแรก ปี 2554-2558 
จังหวัดสตูล มขี้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี 2554-2558 ดังน้ี 

ตาราง แสดงโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ป ี2554-2558 

โรค 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จํานวน 
อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จํานวน 

อัตราป่วย : 
แสนประชากร 

จํานวน 
อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จํานวน 

อัตราป่วย : 
แสนประชากร 

จํานวน 
อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
1. อุจจาระร่วง 5,355 1,821.69 5,338 1,785.43 4,571 1,506.43 5,446 1,771.07 4,982 1,620.18 

2. ตาแดง 871 296.30 696 232.79 594 195.76 1774 576.92 612 199.03 

3. ปอดบวม 524 178.26 593 198.34 501 165.11 544 176.91 637 207.16 

4. สุกใส 401 136.41 492 164.56 466 153.58 517 168.13 310 100.81 

5. ไข้เลือดออก 334 113.62 426 142.49 376 123.92 182 59.19 152 49.43 

6. มือ เท้า ปาก 0 0.00 3 18.31 184 60.64 185 60.16 290 94.31 

7. คางทูม 51 17.35 289 96.66 181 59.65 2 11.65 45 14.63 

8. งูสวัด 136 46.27 114 38.13 50 16.48 74 24.07 76 24.72 

9. อาหารเป็น
พิษ 

45 15.31 114 38.13 98 32.30 110 35.77 87 28.29 

10. ไข้หวัดใหญ่ 70 23.81 61 20.40 69 22.74 116 37.72 68 22.11 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 
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(5) ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2554-2558 

  จังหวัดสตูล มขี้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี 2554-2558 ดังน้ี 

ตาราง แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2554-2558 

โรค 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จํานวน 
อัตราตาย : 
แสนระชากร 

จํานวน 
อัตราตาย : 

แสนประชากร 
จํานวน 

อัตราตาย : 
แสนระชากร 

จํานวน 
อัตราตาย : 

แสนประชากร 
จํานวน 

อัตราตาย : 
แสนประชากร 

1. มะเร็ง (รวมทุกชนิด) 127 42.37 119 39.12 111 36.00 132 42.43 147 46.81 
2. หัวใจ/หัวใจขาดเลือด 86 28.69 88 28.93 97 31.46 100 32.15 101 32.16 
3. อุบัติเหตุจากการขนส่ง 70 23.36 77 25.32 81 26.27 59 18.97 54 17.19 
4. หลอดเลือดสมอง 56 18.68 66 21.70 61 19.78 76 24.43 101 32.16 
5. ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 17.68 75 24.66 76 24.65 52 16.72 67 21.33 
6. ไตวาย 36 13.50 29 9.53 33 10.70 46 14.79 31 9.87 
7. ถูกฆ่าตาย 31 10.34 21 6.90 23 7.46 26 8.36 ไม่ติดการจัดอันดับ 
8. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(HIV) 

29 9.68 23 7.56 25 8.11 ไม่ติดการจัดอันดับ ไม่ติดการจัดอันดับ 

9. ปอดอักเสบ 24 8.01 35 11.51 40 12.97 51 16.40 76 24.20 
10. ความดันโลหิตสูง 23 7.67 ไม่ติดการจัดอันดับ 19 6.16 25 0.04 29 9.23 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 
 

(6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสขุ ในช่วงปี 2554-2558 
  จังหวัดสตูล มขี้อมูลอาสาสมคัรสาธารณสุข ในช่วงปี 2554-2558 ดังน้ี 

ตาราง แสดงจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2554-2558 

ปี พ.ศ. 
จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสขุ (คน) 

จํานวนหลังคาเรือน 
อัตราส่วน อสม. : 

 จํานวนหลังคาเรือน 
2554 5,088 86,695 1 : 17 
2555 4,989 89,957 1 : 18 
2556 5,103 92,828 1 : 18 
2557 5,124 95,467 1 : 18 
2558 5,124 97,738 1 : 19 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 

3) การศึกษา 
  จังหวัดสตูล  มสีถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  242  แห่ง  ดังน้ี 
  - สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  
   1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  จํานวน 161 แห่ง  ครู/อาจารย์ 1,690 
คน ผู้สอนตําแหน่งอ่ืน ๆ  343 คน นักเรียน/นักศึกษา  28,227 คน   
   2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 12 แห่ง  ครู/อาจารย์  
646 คน  ผู้สอนตําแหน่งอ่ืน ๆ  93 คน นักเรียน/นักศึกษา  9,887 คน 
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  -  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จํานวน  42 แห่ง  ครู/อาจารย์  3 คน  
ผู้สอนตําแหน่งอ่ืน ๆ  1,405 คน  นักเรียน/นักศึกษา  19,736 คน 
  -  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  8 แห่ง  คร/ูอาจารย์  122 คน   ผู้สอน
ตําแหน่งอ่ืน ๆ  55 คน นักเรยีน/นักศึกษา  3,178 คน 
  -  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  จํานวน  3 แห่ง  ครู/อาจารย์  113 คน  
ผู้สอนตําแหน่งอ่ืน ๆ  57 คน นักเรียน/นักศึกษา  2,223 คน 
  -  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  จํานวน  2  แห่ง  ครู/อาจารย์  23 คน   ผูส้อนตําแหน่ง
อ่ืน ๆ  3 คน  นักเรียน/นักศึกษา  195 คน 
  -  การศึกษาพิเศษ  จํานวน  2 แห่ง  ครู/อาจารย์  40 คน   ผูส้อนตําแหน่งอ่ืน ๆ  63 คน 
นักเรียน/นักศึกษา  1,017 คน 
  -  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล  จํานวน  1 แห่ง  ผูส้อนตําแหน่งอ่ืน ๆ  2 คน  
นักเรียน/นักศึกษา  23 คน 
  -  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  จํานวน  7 แห่ง  ครู/อาจารย์  54 คน   ผูส้อน
ตําแหน่งอ่ืน ๆ  78 คน  นักเรียน/นักศึกษา  5,850 คน 
  -  วิทยาลัยชุมชนสตูล  จํานวน  1 แห่ง  คร/ูอาจารย์  16 คน  ผูส้อนตําแหน่งอ่ืน ๆ  3 คน  
นักเรียน/นักศึกษา  605 คน 
  -  มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล  จํานวน 1 แห่ง  ผูส้อนตําแหน่งอ่ืน ๆ  10 คน  
นักเรียน/นักศึกษา  21 คน 
  -  การศึกษาโดยครอบครัว  จาํนวน  2 แห่ง  ผู้สอนตําแหน่งอ่ืน ๆ  3 คน   นักเรียน/
นักศึกษา  4 คน 
 

จํานวนข้าราชครู และผู้ปฏิบัติการสอนตําแหน่งอ่ืน ในจังหวัดสตูล (ทุกสังกัด)  
ตําบล อําเภอ ข้าราชการครู ผู้ปฏิบัติการสอนตําแหน่งอ่ืน 

    ช ญ รวม ช ญ รวม 
ควนกาหลง ควนกาหลง 71 100 171 13 26 39 
ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 24 41 65 58 110 168 

อุใดเจริญ ควนกาหลง 15 42 57 4 6 10 

รวม ควนกาหลง 110 183 293 75 142 217 

ควนโดน ควนโดน 25 46 71 4 2 6 
ควนสตอ ควนโดน 17 22 39 62 117 179 
ย่านซ่ือ ควนโดน 8 14 22 24 23 47 

วังประจัน ควนโดน 12 13 25 1 3 4 

รวม ควนโดน 62 95 157 91 145 236 
ท่าแพ ท่าแพ 19 41 60 18 39 57 

ท่าเรือ ท่าแพ 15 25 40 1 5 6 

แป-ระ ท่าแพ 23 45 68 2 2 4 
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ตําบล อําเภอ ข้าราชการครู ผู้ปฏิบัติการสอนตําแหน่งอ่ืน 
    ช ญ รวม ช ญ รวม 

สาคร ท่าแพ 24 39 63 6 1 7 

รวม ท่าแพ 81 150 231 27 47 74 

ขอนคลาน ทุ่งหว้า 8 7 15 0 2 2 
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 2 12 14 0 2 2 
ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 15 25 40 7 27 34 
นาทอน ทุ่งหว้า 36 73 109 21 52 73 

ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า 17 31 48 4 3 7 

รวม ทุ่งหว้า 78 148 226 32 86 118 
นิคมพัฒนา มะนัง 14 49 63 7 27 34 
ปาล์มพัฒนา มะนัง 32 56 88 9 9 18 

รวม มะนัง 46 105 151 16 36 52 
เกตรี เมืองสตูล 11 30 41 4 3 7 

เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 12 26 38 4 11 15 

คลองขุด เมืองสตูล 64 159 223 87 199 286 

ควนขัน เมืองสตูล 7 32 39 3 3 6 
ควนโพธิ์ เมืองสตูล 13 24 37 7 14 21 
เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 18 37 55 16 14 30 
ฉลุง เมืองสตูล 41 69 110 82 272 354 

ตันหยงโป เมืองสตูล 11 15 26 2 1 3 

ตํามะลัง เมืองสตูล 7 18 25 0 4 4 
บ้านควน เมืองสตูล 19 35 54 6 11 17 

ปูยู เมืองสตูล 4 13 17 1 2 3 
พิมาน เมืองสตูล 104 209 313 60 177 237 

รวม เมืองสตูล 311 667 978 272 711 983 
กําแพง ละงู 42 125 167 44 180 224 

เขาขาว ละงู 16 22 38 2 2 4 

น้ําผุด ละงู 23 40 63 1 4 5 
ปากน้ํา ละงู 21 44 65 7 16 23 
ละงู ละงู 57 112 169 35 31 66 

แหลมสน ละงู 16 18 34 1 4 5 

รวม ละงู 175 361 536 90 237 327 
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ตําบล อําเภอ ข้าราชการครู ผู้ปฏิบัติการสอนตําแหน่งอ่ืน 
    ช ญ รวม ช ญ รวม 

สพป.สตูล   545 1145 1690 88 141 229 

สพม.16 (สตูล)   169 346 515 76 61 137 
การศึกษาพิเศษ   16 24 40 14 49 63 
สช.สตูล   1 2 3 347 998 1345 
กศน.สตูล (ต.คลองขุด)   11 19 30 21 63 84 
อาชีวศึกษา   70 43 113 24 33 57 
วิทยาลัยชุมชน   5 12 17 2 1 3 
อปท.   27 95 122 18 37 55 
ปริยัติธรรม   0 0 0 2 0 2 

ตชด.436   14 9 23 1 2 3 
มรภ.สงขลา ว.สตูล   0 0 0 6 4 10 
 

ปัญหาด้านการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษากําหนดว่า  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐต้องจัดได้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  และสถานศึกษาในสังกัด  จึงได้ดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าว
พอสรุปปัญหาได้ดังน้ี 
   - ด้านปริมาณ   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีสถานศึกษาในสังกัด  
จํานวน  161 แห่ง  ในรอบ  5  ปีการศึกษาที่ผ่านมา  (ปี 2554 – 2558)  มีจํานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเน่ือง
ตามลําดับ  ดังน้ี   

ปีการศึกษา จํานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเน่ือง ร้อยละที่ลดลง 
2554 30,030 - 
2555 29,202 2.76 
2556 28,539 2.27 
2557 28,327 0.74 
2558 28,227 0.35 

 
 - ด้านคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา2558  ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สรุปได้ดังน้ี 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เฉพาะโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล       
ใน 5 กลุ่มสาระวิชา  สาระวิชาที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ สังคมศึกษา  โดยมีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 49.01  
รองลงมาคือ  ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.01  และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ภาษาอังกฤษ  
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มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.72  มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา 42.63   เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละของทุกวิชากับปีการศึกษา 2557  พบว่า สูงขึ้นร้อยละ 3.42   
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนในสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
ใน 5 กลุ่มสาระวิชา  สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สังคมศึกษา  โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.80  
รองลงมาคือ  ภาษาไทย  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 39.50  และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ ภาษาอังกฤษ  
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  26.40  มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา 33.60  เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละของทุกวิชากับปีการศึกษา 2557  พบว่า สูงขึ้นร้อยละ 2.18   
ที่มา :  สพป. สตูล  ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม 2559 
 

4) ความม่ันคง 
(1) สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามัน มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย ทางบกและ       

ทางทะเล มีลําคลองน้อยใหญ่ไหลออกสู่ทะเลในหลายพ้ืนที่ เช่น อําเภอเมืองสตูล อําเภอละงู อําเภอทุ่งหว้า 
และอําเภอท่าแพ มีภูมิศาสตร์และเส้นทางที่เอ้ืออํานวยต่อการลําเลียงยาเสพติดผ่านไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

การผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่ไม่ปรากฏข่าวสารที่บ่งช้ีชัดเจน ยกเว้น ป่าพืชกระท่อมที่ขึ้นเอง           
ตามธรรมชาติ ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 200 ไร่ อยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด โดยยังไม่ปรากฏ       
มีการลักลอบนําออกนอกพ้ืนที่ นอกจากน้ีในปัจจุบันมีการลักลอบนําเข้าพืชกระท่อมจากประเทศมาเลเซีย
ทางด้านด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล และมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยกลุ่มนักค้าชาวไทยและมาเลเซีย        
เพราะมีส่วนต่างของราคาที่แตกต่างกันมีผลกําไรมาก 

 

การนําเข้ายาเสพติดจากพ้ืนที่ มีเส้นทางลําเลียงทางบก 2 เส้นทาง คือ 
3.1  เส้นทางสายอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นําเข้าทางอําเภอควนกาลง จังหวัดสตูล 

       3.2  เส้นทางสายอําเภอประเหลียน จังหวัดตรัง นําเข้าทางอําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
 

รูปแบบมีทั้งการนําเข้าพร้อมตัวบุคคลและซุกซ่อนในยานพาหนะ รวมทั้งส่งทางพัสดุไปรษณีย์
ตัวยาที่มีการนําเข้ามีทั้ง ยาบ้า ไอซ์ พืชกระท่อม ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดชนิดรุนแรง 

 

การส่งออก ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกัญชาอัดแท่ง โดยลักลอบนําเข้ามาจากประเทศลาว            
ผ่านทางภาคอีสานแล้วลําเลียงมายังภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดสตูล โดยเส้นทางบก จากน้ันมาเก็บพักไว้ ณ สถานที่
ที่เอ้ือต่อการหลบเลี่ยงตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่พักไว้ตามลําคลองและเกาะแก่งต่าง ๆ ก่อนส่งออกไป
ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศที่สาม ด้วยยาพาหนะหรือเรือที่มีความเร็วสูง หรือเรือประมงที่มีการดัดแปลงซุก
ซ่อนยาเสพติด โดยผ่านทางช่องทางธรรมชาติที่เป็นลําคลองน้อยใหญ่และเกาะแก่ง 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นในกลุ่มเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาและผู้ว่างงาน แต่ในภาพรวมของจังหวัดสตูลยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับ 7 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ อยู่ในลําดับที่ 7 

 

    ตัวยาท่ีมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ 
1.  ยาบ้า ร้อยละ 41.29 

         2.  พืชกระท่อม ร้อยละ 40.39 
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         3.  กัญชาแห้ง ร้อยละ 8.75 
นอกจากน้ีตัวยาที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและต้องเฝ้าระวัง คือ ไอซ์ และยาตาม พ.ร.บ.วัตถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (ผู้เสพ) 

         1.  กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 50.00 
        2.  กลุ่มรับจ้าง ร้อยละ 34.64 
         3.  กลุ่มว่างงาน ร้อยละ 4.19 

โดยพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีแนวโน้มการใช้ยาฯ มากขึ้นจากร้อยละ 40.59 ในปี 57 เป็นร้อยละ 
50.00 ในปี 58 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.99 

กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (อายุผู้เสพ) 
          1.  กลุ่มอายุ 18 – 24 ปี ร้อยละ 42.15 
          2.  กลุ่มอายุ 12 – 17 ปี ร้อยละ 24.13 
          3.  กลุ่มอายุ 25 – 29 ปี ร้อยละ 14.24 

 

โดยพบว่ากลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดมาก
ที่สุด และมีสัดส่วนการเข้ารับการบําบัดรักษาเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 7.11 
 

ประเภทสารเสพติดที่มีผู้เข้าบําบัด 
          1.  ยาบ้า ร้อยละ 51.98 
          2.  พืชกระท่อม ร้อยละ 33.62 
          3.  กัญชา ร้อยละ 11.02 

โดยพบว่า ยาบ้า ยังคงเป็นยาเสพติดที่มีผู้เข้าบําบัดเป็นอันดับ 1 ตามด้วยพืชกระท่อม ที่มี
สัดส่วน  ผู้เข้าบําบัดเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 9.83 เป็นร้อยละ 33.62 (สูงขึ้นร้อยละ 23.79) ซึ่งสอดคล้องกับสถิติ     
การแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภทพืชกระท่อมที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน  
 

สรุป 
          1.  พ้ืนที่แพร่ระบาดหลักยังคงเป็นพ้ืนที่ อ.เมืองสตูล อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า 
           2.  พ้ืนที่ที่ต้องเฝ้าระวังเน่ืองจากมีแนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น คือ อ.ทุ่งหว้า 
           3.  ตัวยาที่ต้องเฝ้าระวังหลักยังคงเป็นยาบ้า และยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น 
           4.  กลุ่มอายุที่ต้องเฝ้าระวังเน่ืองจากมีแนวโน้มที่จะเสพยาเสพติดเพ่ิมขึ้น คือ เด็กและเยาวชน
อายุ 12 – 17 ปี 
           5.  กลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดเพ่ิมขึ้น คือ กลุ่มเกษตรกร 
           6.  สําหรับยาเสพติดที่พบจากการลักลอบขนส่งทางพัสดุไปรษณีย์ส่วนใหญ่พบว่าเป็นยาประเภท
อัลปราโซแลมและทรามาดอล 
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การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ปี 2558 
 

 1.  ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ใน 7 ยุทธศาสตร์หลักสําคัญ 
 2.  วาระเร่งด่วนสําคัญของจังหวัด 
  2.1  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
  2.2  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพน้ําพืชกระท่อม 
 

 (2) ข้อมูลอาชญากรรม 

ข้อมูลสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล มกราคม 2557 – ธันวาคม 2558 
ตาราง แสดงสถิติการจับกุมผูต้้องหาคดีอาญา 

ประเภทข้อหา รับ
แจ้ง 

จับ 
จับค้าง

เก่า 
(คดี) 

จับ 
(ร้อยละ) 

อัตราคดี 
ต่อแสน 

ปราบปราม 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลปฏิบัติ 

1.  คดีอุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ 61 41 5 67.21 19.51 62.00 67.21 
1.1  ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
1.2 ปล้นทรัพย์ 

42 
8 

25 
8 

4 
1 บรรลุ 

1.3  ชิงทรัพย์(รวม) 9 7 0 
1.4  ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 
1.5  วางเพลิง 2 1 0 

2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 234 129 10 55.13 74.84 59.65 55.13 
2.1  ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
2.2  ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 

42 
3 

25 
2 

4 
0 ไม่บรรลุ 

2.3 ทําให้ตายโดยประมาท 0 0 0 
2.4  พยามฆ่า 64 36 3 
2.5 ทําร้ายร่างกาย 97 56 2 
2.6 ข่มขืนกระทําชําเรา 28 10 1 

3.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 506 284 23 56.13 161.83 58.67 56.13 
3.1  ลักทรัพย์ 
3.2 ว่ิงราวทรัพย์ 

418 
48 

226 
31 

21 
1 ไม่บรรลุ 

3.3 รีดเอาทรัพย์ 0 0 0 
3.4  กรรโชกทรัพย์ 3 2 0 
3.5  ชิงทรัพย์    

-  บาดเจ็บ 2 2 0 
- ไม่บาดเจ็บ 7 5 0 

3.6 ปล้นทรัพย์ 8 8 1 
3.7 รับของโจร 1 1 0 
3.8 ทําให้เสียทรัพย์ 19 9 0 
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ประเภทข้อหา รับ
แจ้ง 

จับ 
จับค้าง

เก่า 
(คดี) 

จับ 
(ร้อยละ) 

อัตราคดี 
ต่อแสน 

ปราบปราม 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลปฏิบัติ 

3.5  ชิงทรัพย์        
-  บาดเจ็บ 2 2 0 
- ไม่บาดเจ็บ 7 5 0 

3.6 ปล้นทรัพย์ 8 8 1 
3.7 รับของโจร 1 1 0 
3.8 ทําให้เสียทรัพย์ 19 9 0 

4.  คดีน่าสนใจ 
4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
4.2  โจรกรรมรถยนต์ 
4.3  โจรกรรมโค-กระบือ 
4.4 โจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร 
4.5  ปล้น-ชิงรถโดยสาร 
4.6 ปล้น-ชิงรถแท็กซ่ี 
4.7 ข่มขืนและฆ่า 
4.8  ลักพาเรียกค่าไถ่ 
4.9  ฉ้อโกง 
4.10 ยักยอก 

180 
74 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

61 
37 

6,743 

67 
33 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

18 
14 

20 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

10 

หมายเหตุ 
 
1. สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ท่ีปรากฏในตารางนี้เป็น

เพียงส่วนหนึ่งของ สถิติคดีอาญาท่ีรับแจ้ง
และจับได้ท้ังหมด ซ่ึง ตร.จะตัดยอด ทุกวันท่ี
5 ของเดือน 

2. คดีอาญาบางประเภทสามารถพิจารณาจัดอยู่
ในกลุ่มประเภท ความผิดได้มากกว่า 1 
รายการ สําหรับคดีรวมให้นับคดีกลุ่ม 1 

    เฉพาะคดีวางเพลิงและคดีลักพาเรียกค่าไถ่ 
รวมกับคดีกลุ่ม 2 และคดีกลุ่ม 3 

3. คดีกลุ่มท่ี 5 แสดงผลการจับกมุ (ราย) และ
ผู้ต้องหา (คน) ท่ีถูกจับกุม 

4. อัตราคดีต่อแสน คือ อัตราการรับแจ้งคดีต่อ
ประชากรแสนคน ของช่วงเวลาท่ีรายงาน 
คํานวณเฉพาะหน่วยระดับ บช./ภ. และบก./
ภ.จว. ในปีท่ีผ่านมา 

5. คดีค้างเก่า คือ คดีท่ีไม่สามารถจับกุมได้ 
ภายในเดือนท่ีรับแจ้ง 

6. ค่าเป้าหมายคํานวณจากผลการจับกุมเฉลี่ยของ
แต่ละฐานความผิดในปีงบประมาณ 
2555,2556,2557   

    (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พ.ย.) 
    ประชากร  312,673 คน 

5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 7,793  
5.1  อาวุธปืน   

- อาวุธปืนธรรมดา 583 637 

-  อาวุธปืนสงคราม 7 8 

5.2 การพนัน 
- การพนันท่ัวไป 

 
276 

 
610 

- การพนันสลากกินรวบ 49 49 
5.3 ยาเสพติด 5,658 6,319 
5.4  ปรามการคา้ประเวณี 169 169 
5.5  มีและเผยแพร่วัตถุลามก 1 1 

ที่มา : กองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล   
ที่มา : กองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายได้ประชากรในจังหวัดสตูล (ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพ้ืนฐาน ปี 2558)  เฉลี่ย 56,282 บาทต่อ
คนต่อปี  จากผลการสํารวจ จํานวน  69,399 ครัวเรือน 270 หมู่บ้าน 56 ชุมชน 35 ตําบล 7 อําเภอ อําเภอ
ควนโดน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด 60,044  บาท และอําเภอทุ่งหว้า มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีตํ่าที่สุด 
51,493 บาท เฉลี่ยรายจ่ายต่อคน  38,246  บาทต่อคนต่อปี ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัด
สตูลเท่ากับ 8.33   

 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลภาพรวม  ปี  2558 ระดับจังหวัด 
                                 ตัวช้ีวัด จํานวนที่      ไมผ่่านเกณฑ์ 
  สํารวจทั้งหมด           จํานวนร้อยละ 
 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
 1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม  1,923 คน 7 คน 0.36 
 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง 41,183 คน 19 คน 0.05 
     สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 1,433 คน 312 คน 21.77 
 4. ทุกคนในครวัเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้ 69,399 คร. 2,242 คร. 3.23 
 5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 69,399 คร. 1,509 คร. 2.17 
     อย่างเหมาะสม 
 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ  117,334 คน 7,797  คน 6.65 
 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาท ี 227,221 คน    1,186 คน 0.52 
 หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
 8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 69,399 คร. 174 คร. 0.25 
 9. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี 69,399 คร. 302 คร. 0.44 
 10. ครัวเรือนมีนํ้าใช้เพียงพอตลอดปี  69,399 คร. 332 คร. 0.48 
 11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลกัษณะ  69,399        324 คร. 0.47 
 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  69,399 คร. 688 คร. 0.99 
 13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 69,399 คร. 641 คร. 0.92 
 14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 69,399 คร. 255 คร. 0.37 
 15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 69,399 คร. 243 คร. 0.35 
 หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศกึษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 9,547 คน 80 คน 0.84 
 17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 33,592 คน 58 คน 0.17 
 18. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 2,935 คน 105 คน 3.58 
 19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา ได้รับ 105 คน 32 คน 30.48 
      การฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได้ 158,385 คน 825 คน 0.52 
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 หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทําและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
 21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้    146,174 คน   5,394 คน 3.69
 22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้   25,627 คน    2,466 คน 9.62 
 23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี  69,399 คร.      116 คร. 0.17 
 24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน      69,399 คร.    2,135 คร.3.08 
 หมวดที่ 5 ปลกูฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 

25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการด่ืมเป็นครั้งคราวฯ)     242,288 คน  4,621 คน 1.91 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี ่                 242,288 คน  31,612 คน  13.05 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  227,221 คน 1,867 คน 0.82 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ   28,475  คน         -คน - 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 1,448 คน              -คน- 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 69,399 คร.    1,762 คร.2.54 

  

สถานการณ์ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 
สถานการณ์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เปรียบเทียบข้อมูลจาก

รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น 3 ปี (2556, 2557 และ 2558) ได้ดังน้ี 
 

ตาราง สรุปสถานการณ์ด้านสังคมเชิงประเด็น 

สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม 
ปี 2556 
 (คน) 

ปี 2557 
 (คน) 

ปี 2558 
 (คน) 

1.สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 8,522 6,203 8,736 ลําดับที่ 1 
2.สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัย 2,660 4,426 4,197 ลําดับที่ 4 
3.สถานการณ์ด้านการศึกษา 828 433 1,083 ลําดับที่ 5 
4.สถานการณ์ด้านการมีงานทําและรายได้ 3,771 7,320 11,839 ลําดับที่ 2 
5.สถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,910 1,967 5,632 ลําดับที่ 3 
6.สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม 339 284 364 ลําดับที่ 6 

รวม 19,030 20,633 31,851 
ที่มา : รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 
สรุปสถานการณ์ปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี (2556 ,2557 
และ 2558) 
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ตาราง สรุปสถานการณ์เชิงประเด็นสังคม 

สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม 
ปี 2556 
 (คน) 

ปี 2557 
 (คน) 

ปี 2558 
 (คน) 

1. ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ 0-25 ปี) 2,582 1,928 2,685 ลําดับที่ 1 
2. สถานการณ์ปัญหาครอบครัว 689 425 886 ลําดับที่ 3 
3. สถานการณ์สตรี (อายุ 25 ปีขึ้นไป -60 ปี) 1,218 1,342 1,835 ลําดับที่ 2 
4. สถานการณ์ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 473 331 758 ลําดับที่ 4 
5. สถานการณ์คนพิการ 108 214 388 ลําดับที่ 6 
6. สถานการณ์แรงงาน 343 152 188 ลําดับที่ 5 

รวม 5,413 4,392 6,740 
ที่มา : รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 

 
จากการสรุปขอ้มูลสถานการณ์สังคมเชิงประเด็น เปรียบเทียบในระหว่าง 3 ปี (2556-2558)     
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ทีส่มควรได้รับการพัฒนาเชิงคุณภาพชีวิต 3 อันดับ 

ได้แก่ 
  1. สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม (บ้านเรือนอยู่อาศัยไม่มั่นคง, ครัวเรือนที่อยู่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอันตราย) 
  2. สถานการณด้์านการมีงานทําและรายได้ (รายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ, มี
หน้ีสินและมีปัญหาในการส่งใช้เงินกู้) 
  3. สถานการณด้์านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ประชาชนถูกทําร้ายร่างกาย, ถูก
ล่วงละเมิด, ถูกลักทรัพย์, อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และสาธารณภัย) 
 
  จากผลสรุปข้อสถานการณ์สังคมเชิงเป้าหมายเปรียบในระหว่าง 3 ปี (2556-2558)               
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่สมควรได้รับการพัฒนาเชิงคุณภาพชีวิต 3 อันดับ ได้แก่ 
  1. สถานการณเ์ด็กและเยาวชน (อายุ 0-25 ปี) (เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและ
พบเห็นได้ในที่สาธารณะ) 
  2. สถานการณส์ตรี (อายุ 25-60 ปี) (สตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง, รายได้น้อยขาด
แคลนทุนประกอบอาชีพ, ถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจ) 
  3. สถานการณค์รอบครัว (ครอบครัวหย่าร้าง, ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่
เหมาะสม, การกระทําความรุนแรงในครอบครัว) 
 

 ประเพณีวัฒนธรรม 

  งานประเพณีสําคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่      
  (1) พิธีเข้าสุนัต สุนัต มาจากคําว่า สุนนะฮ ( สุน-นะฮ ) หมายถึง แนวหรือวิถีปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ในทุกกระบวนการ การเข้าสุนัต จึงหมายถึง การเข้าสู่ชีวิตตาม
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แบบอย่างของท่านนบีฯ การเข้าสุนัตน้ัน อาจทําเพียงคนเดียวหรือบางทีเจ้าภาพจัดงานอาจจะหาเด็กซึ่งเป็น
ญาติกันมาทําการขลิบผนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายออกพร้อม ๆ กันหลายคนก็มีเพ่ือทําให้เกิดความ
อบอุ่นใจแก่ผู้ที่ต้องถูกทําการขลิบ โดยการขลิบในสมัยก่อน นิยมทํากันในเวลาเช้า ระหว่างเวลาประมาณ 
08.00–10.00 น. หรือตอนเย็น เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นกว่าช่วงเวลาตอนกลางวัน เมื่อขลิบแล้ว เลือดจะ
ไหลออกไม่มากและหยุดง่าย ซึ่งปัจจุบันน้ี ในวงการผู้ที่มีการศึกษาหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองที่เจริญแล้ว
นิยมนําบุตรหลานมาให้หมอที่เป็นมุสลิมจัดทําการขลิบที่โรงพยาบาลหรือ คลินิก โดยไม่ต้องจัดงานหรือพิธีการ
ใดๆให้ยุ่งยากและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพียงแค่เสียค่าบริการและค่ายาหลังจากทําการขลิบแล้วใช้เวลารักษา
ประมาณ 15 วัน ก็หายเป็นปกติ ปัจจุบันนิยมทําพิธีช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียน
ปิดภาคเรียน 
  (2) พิธีนิกะฮหรือพิธีกินเหนียว  (พิธีการสมรส)  ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม การนิกะฮ 
หมายถึงการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง เพ่ือเป็นสามี ภรรยากันโดยพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม มิใช่
การจดทะเบียนสมรสหรือการกินอยู่ฉันท์สามี ภรรยาตามที่บุคคลทั่วไปเข้าใจ อิสลามไม่ให้สมรสกับคนต่าง
ศาสนา หากจะสมรสต้องให้ผู้น้ันมาเป็นมุสลิมด้วยความศรัทธาเสียก่อน คือปฏิบัติตามแนวทางของระบบ
อิสลาม เช่น การละหมาด ถือศลีอด บริจาคซะกาต ฯลฯ มิใช่เป็นมุสลิมเพียงกล่าวคําปฏิญาณตน และเข้าสุนัต
ตามท่ีบางคนเข้าใจเท่าน้ัน 
  (3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ.2519 หลังจากการเก็บเก่ียวข้าวในนา
เสร็จสิ้น ชาวบ้านตําบลคลองขุดได้คิดร่วมกับครู อาจารย์โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกันหารือในการแข่งขันว่าว
จังหวัดสตูล เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเก่ียวแล้วโดยกําหนดเอาสนามบินจังหวัด
สตูลเป็นสนามแข่งขันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เน่ืองจากลมว่าวกําลังพัดผ่านพอดี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือ
ว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง  ว่าวสวยงาม โดยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519  มีว่าวเข้าแข่งขัน
ประมาณ 50 ตัว  และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 34 

(4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ  จะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเช่ือของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1  เดือน 9 ของทุกปี เป็นการเร่ิมต้น
ของการไม่กินเน้ือสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหว่างน้ีก็ควรจะถือศีล ทําบุญทําทาน เพ่ือเป็นการ
ชําระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธ์ิด้วย ที่มาของประเพณีน้ีมีอยู่หลายตําราด้วยกันอย่าง เช่นคนจีน เช่ือกันว่า
ช่วงเวลาต้นเดือน 9 ในเวลา 10 วัน เป็นช่วง “พระพุทธศักด์ิสิทธ์ิที่สุด” ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 9 พระองค์ 
และในช่วงเทศกาลกินเจน้ีเช่ือกันว่าใครที่ถือศีลกินเจในช่วงน้ีพร้อมต้ังจิตอธิษฐานขออะไร ก็จะได้สมปรารถนา 
นอกจากนี้คนจีนยังนิยมไปไหว้เจ้าตามศาลเจ้าเพ่ือขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิให้คุ้มครอง สําหรับคนยุคใหม่นิยมกินเจกัน
มากขึ้น ส่วนหน่ึงเกิดจากกระแสเรื่องห่วงใยสุขภาพมากกว่าความเช่ือโบราณ เพราะการ         งดเน้ือสัตว์และ
บริโภคแต่ผัก ผลไม้น้ันจะช่วยชําระล้างของเสียออกจากร่ายการ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น 
  (5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ  งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทํากันปี
ละ 2 ครั้ง    คือในเดือน 6 ( พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) และกระทํากันมานานแล้ว     ผู้ริเริ่ม  
คือ " โต๊ะฮีหลี "  ซึ่งชาวเลถือว่า  เป็นบรรพบุรุษคนสําคัญ  เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะน้ีเป็นคนแรกและเป็นที่
เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างย่ิงในขณะมีชีวิตอยู่  เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็น
ที่สิงสถิตย์ดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน  เพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวง
วิญญาณที่ศักด์ิสิทธ์ิ  ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพ่ือขอพรเป็นประจํา  ก่อนจะออกไปทะเลเพ่ือจับปลา   เพราะมี
ความเช่ือว่า  ดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ 
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  จุดมุ่งหมายในการทําพิธีลอยเรือ  ก็คือ  การลอยบาป  และเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบ
อาชีพกล่าวคือ การลอยเรือเป็นเครื่องกําหนดว่า   การประกอบอาชีพจะเจริญก้าวหน้าหรืออัตคัดขาดแคลน
โดยดูจากเรือที่ลอยเป็นสําคัญ  คือถ้าเรือออกไปแล้ว  ลอยออกไปไม่ถูกคลื่นซัดเข้าหาฝ่ังเดิม  แสดงว่าชาวเกาะ
ทั้งหลายจะเป็นผู้โชคดี  การประกอบอาชีพ คือการจับปลาจะจับได้มาก  การทํามาหากินจะไม่ฝืดเคือง แต่ถ้า
เรือถูกคลื่นซัดกลับเข้าหาฝั่ง จะเป็นเคร่ืองช้ีว่าการทํามาหากินจะฝืดเคือง  ชาวเกาะจะประสบโชคร้ายจากภัย
ธรรมชาติ หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต  

(6) วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจําปี ชาวมุสลิมจะไปเย่ียมเยียนพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน
บ้าน เพ่ืออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมไทยพร้อม
เพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา 
ส่วนในวันอีดิลอัฏฮา จะมีการเชือดสัตว์พลี แล้วจะทํา กุรบัน แจกจ่ายเน้ือเพ่ือเป็นทานแก่ญาติมิตร สัตว์ที่ใช้ใน
การเชือดพลีได้แก่ อูฐ วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
เพ่ือนมนุษย์ ในวันฮารีรายอชาวมุสลิม จะเดินทางกลับภูมิสําเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะ สังสรรค์กับเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง เพ่ือจะได้ขออภัยต่อกัน ช่วงเวลาในรอบปีหน่ึงชาว
มุสลิม มีวันฮารีรายอ 2 ครั้ง คือ 1) อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ํา เดือนเชาวาล   ซึ่งเป็นเดือน 10 ตามปฏิทิน
อิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวช 2) อีดิลอัฏฮา ตรงกับวันที่ 10 เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน 12 ของปฏิทิน
อิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์ 

(7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ: رمضان ) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 
9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุน้ีจึงเรียกกันอีกช่ือหน่ึงว่า 
เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหน่ึง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพ่ือที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่
ไม่ได้รับการดูแลจาก สังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนน้ียังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมา
เป็นทางนําให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพ่ือศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ใน
โลกน้ีและ โลกหน้าจะเป้นอย่างไร และจะต้องทําตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการ
ละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามคํ่าของเดือนน้ี เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชา
วาล เรียกว่า อีดิลฟิตรี  

(8) ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่ หรือ พวกผีทั้งหมด ) นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ คําว่า “โบ๋” แปลว่า หมู่ 
พวก  ประเพณีไหว้ผีโบ๋ เป็นงานประเพณีที่มีความสําคัญ โดยได้สืบทอดกันมาคู่กับอําเภอทุ่งหว้าต้ังแต่อดีต ใน
ยุคแรก ๆ การไหว้ผีโบ๋ได้แยกกระทําเป็นตระกูลแต่ละตระกูลไป ตระกูลใครก็ตระกูลมัน ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูล
มีลูกหลานมากขึ้น จึงได้มาทําพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงคร้ังเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) หมายถึง การไหว้ผี
หัวหลาด (บริเวณตลาดหน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง เพ่ือทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่
ตายไปแล้วไม่มีญาติคอยทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้น้ันเอง ในการประกอบพิธีไหว้ผีโบ๋น้ัน จะต้องมีผู้ประกอบ
พิธี 1 คน เรียกว่า นายหัวหรือหัวหน้า พร้อมผู้ช่วยอีก 4 -5 คน เป็นลูกมือ สําหรับหัวหน้าก็จะมีการคัดเลือก
โดยการเสี่ยงทายเรียกว่า “ ป๋ัวโป๊ย”ซึ่งจะทําการเสี่ยงทายเพ่ือหาหัวหน้าไว้เป็นการล่วงหน้าเป็นประจําทุกปี มี
รายละเอียดของการเสี่ยงทาย ดังน้ี 

ควํ่าหน่ึงอัน หงายหน่ึงอัน เรียกว่า เซ้งโป๊ย หมายถึง รับเอา 
ควํ่าทั้งสองอัน เรียกว่า อ้ิมโป๊ย หมายถึง ไมร่ับ หัวเราะ 
หงายทั้งสองอัน เรียกว่า เฉี้ยวโป๊ย หมายถึง ย้ิมหรือรับครึง่หน่ึง ไม่รับครึ่งหน่ึง 
ในการป๊ัวโป๊ยแต่ละคร้ังอาจใช้คนหลายคนมาเลือกโดยออกช่ือแล้วก็โยนไม้(ป๋ัวโป๊ย)กว่าจะได้

นายหัวแต่ละปีต้องใช้เวลาเลือกกันนานพอสมควรที่เดียวการไหว้ผีไม่มีญาติเป็นกิจกรรมสําคัญของวันสารทจีน
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มาแต่โบราณ ผีพวกน้ีโบราณเรียกว่า“ลี่” ถือเป็นผีช่ัวร้าย อิทธิพลพุทธศาสนาทําให้ทัศนะของผีพวกน้ีเปลี่ยนไป
เป็นผีที่น่าสงสาร จนปัจจุบันเรียกผีพวกน้ีว่า “ฮอเฮียต๋ี”แปลว่า “พ่ีน้องที่ดี” การไหว้ผีพวกน้ีไม่ไหว้ในบ้าน 
นิยมไหว้ริมถนนหนทาง ชายน้ํา สมัยโบราณจัดสถานที่ไหว้นอกเมือง เรียกว่า “ลี่ถาน”ในอดีตการไหว้ผีไม่มี
ญาติเป็นกิจกรรมสําคัญที่ขาดไม่ได้ นอกจากไหว้ในวันสารทจีน 15 ค่ํา เดือน 7 แล้วยังไหว้ในวัน 1 ค่ํา และ 
วัน 30 ค่ํา ซึ่งเป็นวันเปิดประตูยมโลก และปิดประตูยมโลกอีกด้วย ปัจจุบันการไหว้ “ฮอเฮียต๋ี” ยกไปไหว้
รวมกันเป็นกิจกรรมของชุมชน โดยเรียไรเงิน ข้าวของไปจัดพิธี “ซีโกว”ไหว้ผีไม่มีญาติหลังวันสารทจีน พิธีทิ้ง
กระจาด (ซีโกว)เป็นการจัดข้าวสาร อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคใส่อ่างหรือกระจาดหลักการสําคัญของพิธี 
คือ แจกทานแก่คนยากจนอุทิศส่วนกุศลแก่ผีไร้ญาติเอาข้าวของที่มีผู้บริจาคมาแจกแก่ผู้มารับทานซึ่งส่วนมาก
เป็นคนยากจนซึ่งต้องจัดก่อนวัน 30 ค่ํา เดือน 7 อันเป็นวัน “ปิดประตูยมโลก” 

 
 

 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) การคมนาคม 
(1) ทางรถยนต์ 
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เช่ือมต่อระหว่าง

จังหวัด ระหว่างอําเภอ และระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พ้ืนที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 13 สายทาง 
16 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 315.952 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สําคัญ ได้แก่ 
  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกําธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเช่ือมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 
  2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอําเภอท่าแพ อําเภอละงู อําเภอทุ่ง
หว้า อําเภอปะเหลียน และอําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

- หน่วยงานผูร้ับผิดชอบจํานวนสายทางและชนดิผิวจราจร 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจํานวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงจังหวัดสตูล  

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายชื่อหมวดทางหลวงและพ้ืนที่รับผิดชอบระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 
แขวงทางหลวงสตูล  รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผ่นดินทั้งหมด  13  สายทาง  16  ตอน

ควบคุม  ระยะทางรวม  315.952  กิโลเมตร  อยู่ในพ้ืนที.่ 
  จังหวัดสตูล ระยะทาง  192.465  กิโลเมตร                                                         
  จังหวัดสงขลา ระยะทาง  58.009  กิโลเมตร. 
  จังหวัดตรัง ระยะทาง  65.478  กิโลเมตร                                                           

มีหมวดทางหลวง  รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ 4  หมวดทางหลวง 
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ตาราง แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล 
 

หมวด
ทางหลวง 

ทางหลวง
หมายเลข 

ชื่อสายทาง ผิวทาง ระยะทาง (กม.) 
จริง ต่อ 2 ช่องฯ 

ควนโดน 
69+798 

406 
4137 
4184 
4362 

ค่ายรวมมิตร – ย่านซื่อ 
ทุ่งตําเสา – สวนเทศ 
ควนสตอ – วังประจัน 
นิคมควนกาหลง – นาโต๊ะขุน 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

20.950 
23.428 
21.850 
10.453 

41.900 
26.522 
21.850 
10.804 

   รวม 76.681 101.076 
ท่าแพ 

21+430 
406 
416 

4051 
4052 
4111 
4183 

ย่านซื่อ – ตํามะลัง 
ฉลุง – ละงู 
สตูล – เจ๊ะบิลัง 
เขาขาว – ท่าเรือปากบารา 
ทางเข้าท่าเรือเกาะนก 
ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

20.306 
37.039 
11.304 
9.365 
0.075 
0.156 

33.696 
73.378 
11.304 
18.306 
0.075 
0.156 

   รวม 78.245 136.915 
ทุ่งหว้า 
65+482 

404 
416 

4125 
4312 

บ้าน – หยงสตาร์ 
ละงู – สามแยก 
ท่าพญา – ทุ่งยาว 
ทางเข้ากําแพง 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต 

19.640 
55.943 
26.933 
0.501 

19.640 
6.738 

27.966 
0.523 

   รวม 103.017 114.867 
ควนรู 

21+479 
406 

4053 
ปากจ่า – ค่ายรวมมิตร 
ควนเนียง – ปากบาง 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

52.856 
5.153 

86.436 
5.153 

   รวม 58.009 91.589 
รวมระยะทางควบคุมทั้งสิ้น 315.952 444.447 

ที่มา :  แขวงทางหลวงสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  2559                                                      
 

- จํานวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 
เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพ้ืนที่จังหวัดสตูล อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทาง

หลวงชนบท ซึ่งได้กระจายตามพ้ืนที่ในอําเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพ่ือขนส่งสินค้า การเกษตร การ
ประมง และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมท้ังเป็นเส้นทางพัฒนาเช่ือมต่อระบบขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบัน
โครงข่ายทางดังกล่าว ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเน่ือง ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาต่อเติมให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพ่ือตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท 
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ตาราง แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 
 

บัญชีรายชื่อถนนโครงขา่ยทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 
ที่ ประเภทถนน จํานวน(สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 
1 ถนนผิวจราจรลาดยาง 22 507.066   
2 ถนนผิวจราจรคอนกรีต 4 2.423   
3 ถนนผิวจราจรลูกรัง 9 41.367   

รวม 35 550.856  
ที่มา :สํานักงานทางหลวงชนบท สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท 
ข้อมูล ณ วันที ่30 มีนาคม 2559 

- จํานวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 
ตาราง แสดงจํานวนสายทางในความรบัผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุระยะทาง (กม.) 

บัญชีรายชื่อถนนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 
ที่ ประเภทถนน จํานวน(สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 
1 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ. 109 301.703   
2 ถนนผิวจราจรลาดยาง 86 253.778   
3 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 21.509   
4 ถนนผิวจราจรลูกรัง 10 26.416   
ที่มา : กองช่าง อบจ.สตูล  ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 

 
- จํานวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถ่ินระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 

ตาราง แสดงจํานวนสายทางในความรบัผิดชอบของท้องถ่ินระบรุะยะทาง (กม.) 

ลําดับ ถนนถ่ายโอน/อปท. 

ประเภทถนน 
รวม

ระยะทาง 
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อ่ืนๆ (กม.) 

(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) 
 

1 1.1 ระยะทางถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาจากกรมทาง
หลวง 

  26.305 2.35   28.655 

  1.2 ระยะทางถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาจากกรมทาง
หลวงชนบท 

30.85 321.681 7.325 0.6 360.456 

  1.3 ระยะทางถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาจาก ส.ป.ก. 

- - - - - 
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ลําดับ ถนนถ่ายโอน/อปท. 

ประเภทถนน 
รวม

ระยะทาง 
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อ่ืนๆ (กม.) 

(กม.) (กม.) (กม.) (กม.)   

  1.4 ระยะทางถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

- - - - - 

  1.5 ระยะทางถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาจากกรม
ชลประทาน 

2.938 - - - 2.938 

  1.6 ระยะทางถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาจากหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 45 
(นพค.45) 

0.772 6.688 - - 7.46 

2 ระยะทางถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อปท. (ไม่ได้
รับการถ่ายโอน) 

498.0505 805.102 656.169 344.169 2303.4905 

  รวม 532.6105 1159.776 665.844 344.769 2702.9995 

ที่มา :  ทางหลวงชนบทและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม 2559 

(2) ทางรถไฟ 
  สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
หรือกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากน้ันต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจําทางเข้า
จังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตังลงที่สถานี
รถไฟตรัง น่ังรถประจําทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล 

(3) ทางเคร่ืองบิน 
ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือ

จังหวัดตรัง ดังน้ี 
เส้นทางที่ 1  กรุงเทพฯ-หาดใหญ่แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจําทางจากตัวอําเภอ

หาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร  
เส้นทางที่ 2  กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจําทาง รถตู้ หรือรถแท็กซี่จากในเมอืงสู่

จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร              
 
 



บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  หน้า 91 

(4) ทางทะเล 
ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร  มีคลองสายหลัก  6 สาย  ความยาวรวม 

277.55 กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจํานวน 105 เกาะ  เกาะที่มีผู้คนมาถิ่นฐานอาศัยอยู่ จํานวน 9 เกาะ  การ
คมนาคมทางน้ําที่สําคัญ เป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศไป
ยังประเทศมาเลเซียทางทะเล 

จังหวัดสตูลมีท่าเรือจํานวน 2 ท่าเรือ ดังน้ี  
1. ท่าเรือตํามะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ต้ังอยู่ใน ต. ตํามะลังอ.เมือง จ. สตูล เป็นท่าที่สามารถ

เดินทางไปเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอร่ี มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน 
2. ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอําเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ต้ังอยู่ที่ปากคลองละงู ตําบล

ปากนํ้าอําเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและใกล้ท่าเรือ
เป็นที่ต้ังของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนนําเที่ยว
และบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ 

การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกลเ้คียง  
1. ตรัง  140 กิโลเมตร  
2. พัทลุง 134 กิโลเมตร   
3. สงขลา  125 กิโลเมตร  
การเดินทางจากอําเภอเมืองสตูลไปยังอําเภอต่าง ๆ 
1. อําเภอควนโดน 21 กิโลเมตร   
2. อําเภอท่าแพ  28 กิโลเมตร   
3. อําเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร   
4. อําเภอละงู  50 กิโลเมตร   
5. อําเภอมะนัง  50 กิโลเมตร   
6. อําเภอทุ่งหว้า  76 กิโลเมตร  

2) การไฟฟ้า 
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจําหน่วยไฟฟ้าและจํานวนการไฟฟ้า / ครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ยังไม่มี

ไฟฟ้าใช้ จําแนกตามอําเภอ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มสีํานักงานให้บริการ จาํนวน 6 แห่ง มี PEA SHOP 

จํานวน 2 แห่ง 
1. สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
2. สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอละงู 
3. สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอควนกาหลง 
4. สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอําเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
5. สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอําเภอทุ่งหว้าสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอําเภอละงู 
6. สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอําเภอมะนังสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอําเภอควน

กาหลง 
7. PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
8. PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอําเภอควนกาหลง 
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ตารางข้อมูลแสดงจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจําหน่วยไฟฟา้และจํานวนการไฟฟ้า / ครวัเรือนในพื้นทีท่ี่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จําแนกตามอําเภอ 

ท่ี อําเภอ 

จํานวนตําบล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน 
หน่วยจําหน่าย
(ข้อมูลสิ้นสุด 

มี.ค.59) ทั้งหมด 
มี

ไฟฟ้า
ใช้ 

ทั้งหมด 
มี

ไฟฟ้า
ใช้ 

ทั้งหมด 
มีไฟฟ้า

ใช้ 

โซล่า
เชลล์
(SHS) 

ยังไม่
มีมี

ไฟฟ้า
ใช้ 

%  
มีไฟใช้ 

1 เมือง 12 12 70 70 34,369  34,240  116 13  99.96% 11,308,893.56  

2 ท่าแพ 4 4 31 31 7,849  7,757  0 92  98.83% 2,865,316.90  

3 
ควน

กาหลง 3 3 32 32 10,635  10,499  63 73  99.31% 4,995,418.34  

4 ควนโดน 4 4 31 31 6,634  6,627  0 7  99.89% 

5 มะนัง 2 2 19 19 5,572  5,492  62 18  99.68% 1,160,599.84  

6 ละงู 6 6 61 61 20,758  20,640  81 37  99.82% 6,660,835.31  

7 ทุ่งหว้า 5 5 35 35 7,018  6,819  106 93  98.67% 2,537,805.57  
รวม 36 36 279 279 92,835 92,074 428 333 99.62%  29,528,869.52  

หมายเหตุ : 1. สําหรับการติดต้ัง โซล่าเชลล์ ให้ราษฎรที่ไม่สามารถขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ให้ด้วยสาเหตุ
จาก สภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ อยู่ในเขตป่าไม้ พ้ืนที่อนุรักษ์ต่าง ๆ จํานวน 428 รายน้ัน การไฟฟ้าฯ
ถือว่าราษฎรดังกล่าวมีไฟฟ้าใช้แล้ว 

    2. สําหรับครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าน้ัน มีทั้งที่มีระบบไฟฟ้าผ่านแต่ไม่ขอติดต้ังมิเตอร์ และรอการ
จัดสรรงบจากการไฟฟ้าเพ่ือขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

  
จํานวนการติดต้ังพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
จังหวัดสตูลมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย 17.10 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน ซึ่งมีศักยภาพเชิง

พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของพ้ืนที่ทั่วประเทศที่มีค่าเท่ากับ 18.20 เมกะ
จูล/ตารางเมตร-วัน ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ 2 รูปแบบคือ การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนที่ได้โดยตรง กับการนําพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
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ตาราง สรุประบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดสตูล 
 

ลําดับที ่ ระบบ จํานวน 
(แห่ง) 

ขนาดติดต้ัง 
(kW) 

ผู้ดําเนนิโครงการ 

1 ระบบผลิตไฟฟ้าบนเกาะ (อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา) 

1 7.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

2 ระบบผลิตไฟฟ้าสําหรับหมู่บ้าน 4 12 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

3 ระบบผลิตไฟฟ้าสําหรับฐาน
ปฏิบัติการทางทหารและตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

9 19.45 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

4 ระบบผลิตไฟฟ้าสําหรับโรงเรียน
ชนบท 

5 25 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

5 ระบบผลิตไฟฟ้าสําหรับโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 

1 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

  รวม 20 66.95   
 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดสตูล (จําแนกรายปี) 
ตารางแสดง รายชื่อหมู่บา้นโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ป ี2540 และ 2544 
(พพ.)  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาด
ติดต้ัง
(kW) 

1 บ้านเกาะหลีเป๊ะ 7 เกาะสาหร่าย เมือง สตูล 3 
2 บ้านตันหยงกาโปย 3 ปูยู เมือง สตูล 3 
3 บ้านปูโหลนดอน 3 ปากนํ้า ละงู สตูล 3 
4 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ 5 แหลมสน ละงู สตูล 3 

รวม 12 

ตารางแสดง รายชื่อระบบผลิตไฟฟา้บนเกาะด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2544 (มจธ.) 

ลําดับที ่ ชื่อเกาะ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาดติดต้ัง

(kW) 
1 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา - ปากนํ้า ละงู สตูล 7.5 

      รวม      7.5 
หมายเหตุ : ติดต้ัง 3 ระบบร่วมกัน ประกอบด้วยระบบโซล่าเซลล ์7.5 kW กังหันลมผลิตไฟฟ้า 10 kW และ

มีระบบดีเซลเจนเนอเรเตอร์ ขนาด 48 kVA สําหรับจ่ายพลังงานเสริม 
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ตารางแสดง รายชื่อโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ ป ี2545 (พพ.) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อโรงเรียน ตชด. หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาดติดต้ัง

(kW) 
1 ตชด.บ้านส้านแดง 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 3 

    รวม 3 

ตารางแสดงรายชื่อโรงเรียนชนบทโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทติย์ ปี 2546 (พพ.) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อโรงเรียน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาดติดต้ัง

(kW) 
1 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ 5 แหลมสน ละงู สตูล 5 
2 บ้านเกาะยาว - ปูยู เมือง สตูล 5 
3 บ้านเกาะอาดัง 7 เกาะสาหร่าย เมือง สตูล 5 
4 บ้านตันหยงกาโปย 2 ปูยู เมือง สตูล 5 
5 บ้านบุโหลนดอน 3 ปากนํ้า ละงู สตูล 5 

    รวม 25 

ตารางแสดงรายชื่อฐานปฏิบัติการทางทหารและตํารวจตระเวนชายแดนโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟา้
ด้วย  เซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2549 (พพ.) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อฐานปฏิบัติการ สังกัด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาดติดต้ัง

(kW) 
1 บ้านตํามะลัง ชฝต.4301 ตํามะลังใต้ เมือง สตูล 0.225 
2 บ้านวังประจันใต้ ชฝต.4302 วังประจัน ควนโดน สตูล 0.225 

       รวม     0.45 

ตารางแสดง รายชื่อหน่วยทหาร /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตํารวจโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ป ี2554 (พพ.) 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาดติดต้ัง

(kW) 

  
กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายสิรินธร
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี           

1 กกล.เทพสตรชีฝต.4301บ.นาแค ทบ.ทภ.4 คลองขุด เมือง สตูล 0.5 

2 
กกล.เทพสตรชีฝต.4302 
บ.วังประจันใต้ 

ทบ.ทภ.4 วังประจัน ควนโดน สตูล 0.5 

3 กกล.เทพสตรชีฝต.4304 บ.กูบู ทบ.ทภ.4 สํานักแต้ว สะเดา สตูล 0.5 
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ลําดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาดติดต้ัง

(kW) 
4 ทรภ.3นป.สอ.รฝ.452เกาะปูยู 

จ.สตูล ทร. - - สตูล 0.5 
5 ทรภ.3นป.สอ.รฝ.491เกาะหลีเป๊ะ 

จ.สตูล ทร. - - สตูล 0.5 
6 อร.361อ.ละงู จ.สตูล ทร. - ละงู สตูล 0.5 

       รวม     2.5 
 
ตารางแสดง รายชื่อหน่วยทหาร /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตํารวจโครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ป ี2554 (พพ.) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยงาน สังกัด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ขนาดติดต้ัง

(kW) 
1 นป.สอ.รฝ.491 ปฏิบัติการตาม

แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(เกาะหลีเป๊ะ) 

ทร.   เมือง สตูล 16 

       รวม     16 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวงพลังงาน   

        ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

3) การเขา้ถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตารางแสดงจํานวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป จําแนกตามการมีการใชเ้ครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด ปี 2557 
จังหวัด การใช้คอมพิวเตอร์ Computer using การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using 

 
รวม ใช้  ไม่ใช้  รวม ใช้  ไม่ใช้  รวม ใช้  ไม่ใช้  

 สตูล  248,894 81,650 167,244 248,894 67,308 181,586 248,894 173,969 74,925 

 
 ตารางแสดงจํานวนครัวเรอืนที่มีอุปกรณ/์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด ปี 2557 

 
 ครัวเรือน  

 ครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Household by 
having information and communication technology devices  

จังหวัด   ท้ังสิ้น   โทรศัพท์   โทรสาร   คอมพิวเตอร์    การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   

 
   มี   ไม่มี   มี   ไม่มี   มี   ไม่มี   เชื่อมต่อ   ไม่เชื่อมต่อ  

 สตูล  73,846 6,714 67,132 1,023 5,690 22,251 51,595 21,366 52,480 
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ตารางแสดงจํานวนอุปกรณ/์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน  
ในจังหวัดปี 2557 

  
 

จํานวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Number of information and 
communication technology devices 

จังหวัด 
ครัวเรอืน
ทั้งสิ้น 

จํานวน
เครื่องโทรศัพท ์

จํานวน
เครื่องโทรสาร 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ Number of 
Computer 

โทรศัพท์มือถือ
แบบ 

    
แบบตั้งโต๊ะ 

แบบกระเป๋า
หิ้ว 

Tablet PDA smart phone 

 สตูล  73,846 7,137 1,023 9,514 10,999 17,049 375 36,948 

ที่มา : สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ.2557  
        สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4) ระบบน้ําประปา 
  จังหวัดสตูล  มีที่ทําการประปา 2 แห่ง คืออําเภอเมืองและอําเภอละงู  มีสถานีผลิตนํ้าประปา  

จํานวน  4  แห่งคือ อําเภอควนโดน ตําบลวังประจัน อําเภอละงู และอําเภอทุ่งหว้า 
 

ตารางแสดงกําลังการผลิตและปริมาณน้ําจ่าย 

สถานที่
ผลิตนํ้า 

 

กําลังการ
ผลิต(ลบ.ม/

ช.ม.) 
 

ปริมาณนํ้า
จ่าย 

(ล้าน ลบ.ม.) 
 

จํานวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย) 

ที่อยู่
อาศัย 

ส่วน
ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ รวม 

สาขาสตูล         
1.ควนโดน  1,200 641,597  13,680  250  27  2,710  16,667  
2.วัง
ประจัน 

 40  152  14 
4  -  -  18 

สาขาละงู         
3.ละงู  200  151,296  4,722  94  7 1,280  6,103 
4.ทุ่งหว้า  50  21,191  819  28  3  163  1,013 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู  ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 
 

การสื่อสารไปรษณีย์    
  จังหวัดสตูลมีที่ทําการไปรษณีย์และตัวแทนจํานวน  31  แห่ง  เป็นที่ทําการไปรษณีย์จังหวัด    
1  แห่ง  และที่ทําการไปรษณีย์อําเภอ  6 แห่ง    ที่ทําการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  24 แห่ง  ร้านจําหน่ายตรา
ไปรษณียากร  6 แห่ง  จุดรับรวบรวม  3 แห่ง   ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์
อัตโนมัติ (Counter  Automation) โดยให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร (One  Stop  Service) และบริการ
รับส่งสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost) 

สถานีวิทยุและโทรทัศน ์
  สถานีวิทยุ 
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  จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลืน่หลัก) จํานวน  3  สถานี  คือ 

ลําดับ ช่ือสถานี ที่ต้ัง ความถี่ FM 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง ถนนคลองขุด-นาแค   99.5 MHz. 

  แห่งประเทศไทย จ.สตูล ต.คลองขุด อ.เมืองจ.สตูล 91000 AM 1206 KHz 
2 สถานีวิทยุกระจายเสียง              

อ.ส.ม.ท.  จ.สตูล 
ช้ัน 2 โรงแรมพินาเคิลวังใหม่ ถนน
สตูลถานี อ. เมือง จ. สตูล  91000 

93.25 MHz 

3 สถานีวิทยุกระจายเสียง ตํารวจ
ภาค 9 จ.สตูล  

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 91.75MHz. 

  
 

สถานีวิทยุชุมชน  
 จังหวัดสตูล  มสีถานีวิทยุชุมชน  18  สถานี  คือ 

ลําดับ ช่ือสถานี ที่ต้ัง ความถี่ FM 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  
 อีซี่เอฟเอ็ม (Easy F.M) 

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

90.0  MHz. 

2 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

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

105.5 MHz. 

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

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

93.75  MHz. 

4 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
พีเอฟเอ็ม (94 PFM) 

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

94.0  MHz. 
88.70 MHz. 

5 สถานีวิทยุชุมชนตําบลฉลุง (Satun 
Radio) 

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

97.75  MHz. 

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
โมเดิร์นเวฟ (Modern Wave) 

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

98.4  MHz. 

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เลิฟ เรดิโอ(Love Radio) 

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

99.0  MHz. 

8 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไอเดียสเตช่ันIdea station 

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

102.5  MHz. 

9 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 
ฆัยรียะฮ์ 

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

105.25 MHz. 

10. สถานีวิทยุกระจายเสียง 
พุทธศาสน์สัมพันธ์ 

วัดชนาธิปเฉลิม 
ห้องสมุดวัดชนาธิปเฉลิม 91000 

106.70 MHz. 
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ลําดับ ชื่อสถาน ี ที่ต้ัง ความถ่ี FM 

11 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 
รร.ศาสนธรรมวิทยา 

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

108 MHz. 

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

89.5  MHz 

13 สถานีวิทยุชุมชน 
คลื่นสุขภาพ ร.พ.ละงู 

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

107.5  MHz. 

14 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ดีน่า มีเดีย 
(Dina  Radio) 

163 หมู่ 7 ต.กําแพง 
 อ.ละงู จ.สตูล 

100 MHz. 

15 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ชุมชนควนโพธ์ิ 

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

106.25 MHz. 

16 สถานีวิทยุชุมชน  
ควนกาหลง 

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

105.90 MHz. 

17 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
(สมายเรดิโอ) 

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

92.25 
MHz. 

18 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ภูหลีเป๊ะ เรดิโอสเตช่ัน 

39 หมู่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะ
สาหร่าย   อ.เมือง จ.สตูล 

99.0 
MHz. 
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  อัตรากําลัง 

ตารางแสดงบญัชีอัตรากําลงับุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ที่มีอยู่จริง) 
ข้อมูลเดือน มกราคม  2559 

ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 
ฝ่ายการเมือง 
ผู้บริหาร 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1  
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 2  
 3. ที่ปรึกษานายกฯ 4  
 4. เลขาฯ 1  
สมาชิกสภาฯ 1.สมาชิกสภา อบจ.สตูล 24  
ฝ่ายขา้ราชการประจํา 
ผู้บริหาร 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  

 
สํานักปลัด ฯ  1. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1  
 3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 1  
 4. นักทรัพยากรบุคคล 2  
 5. นิติกร 1  
 6. นักประชาสัมพันธ์ 1  
 7. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1  
 8. นักจัดการงานทั่วไป 2  
 9. เจ้าพนักงานธุรการ 3  

 
กองกิจการสภา ฯ 1. ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายประชุม 3  
 3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1  

 
กองแผนและงบประมาณ 1. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 1  
 3. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 1  
 4. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 1  
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 1  

 



บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  หน้า 101 

 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 

กองคลัง 1. ผู้อํานวยการกองคลัง 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1  
 3. หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 1  
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 3  
 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5  
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 1  

 
กองช่าง 1. ผู้อํานวยการกองช่าง 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 1  
 3. หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 1  
 4. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 1  
 5. หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 1  
 6. วิศวกรโยธา 1  
 7. นายช่างโยธา 5  
 8. เจ้าพนักงานธุรการ 2  

 
กองการศึกษา ฯ 1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 1  
 3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ 1  
 4. หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษา 1  
 5. นักวิชาการศึกษา 4  
 6. นักสันทนาการ 1  
 7. เจ้าพนักงานธุรการ 3  

 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 1  
 3. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 1  
 4. นักวิชาการพัสดุ 2  
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2  

 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1  
 2. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 1  
 3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1  
 4. นักจัดการงานทั่วไป 1  
 5. นักพัฒนาชุมชน 1  
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ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 1  

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1  

รวม 78  
ลูกจ้างประจํา 
สํานักปลัด ฯ 1.  เจ้าพนักงานธุรการ 1  
 2.  พนักงานขับรถยนต์ 2  
 3.  คนงาน 1  

 
กองคลัง 1. พนักงานประสานงานชนบท 1  

 
กองช่าง 1.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล  ขนาดหนัก 6  
 2.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล  ขนาดกลาง 9  

รวม 20  
พนักงานจ้าง 
สํานักปลัด ฯ 1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  
 3. ผู้ช่วยบุคลากร 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2  
 5. พนักงานขับรถยนต์ 6  

 
กองกิจการสภา ฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  

 
กองแผนและงบประมาณ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  

 
กองคลัง 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 2  
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 2  
กองช่าง 1. ผู้ช่วยช่างสํารวจ 1  
 2. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 2  
 3. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 2  
 4. ผู้ช่วยช่างโยธา 1  
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  
 6. คนงาน 12  
 7. พนักงานขับเคร่ืองจักรกล ขนาดเบา 4  
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ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน หมายเหตุ 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 2  
 

กองการศึกษาฯ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2  
 3. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 2  
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3  
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
 6. คนงาน 3  
 7. ยาม 2  

 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2  
 2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1  

รวม 76  
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  ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 

ข้อมูลของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2558 
ตารางจํานวนห้องเรียนและนักเรียน 

ชั้น 
จํานวนห้องเรยีน 

(ห้อง) 
จํานวนนักเรียน  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อ.1 3 26 49 75 
อ.2 3 39 36 75 
รวม 6 65 85 150 
ป.1 2 32 37 69 
ป.2 3 55 51 106 
ป.3 2 47 39 86 
ป.4 2 35 41 76 
ป.5 1 19 25 44 
ป.6 2 31 37 68 
รวม 12 219 230 449 
ม.1 2 34 23 57 
ม.2 2 28 28 56 
ม.3 1 20 20 40 
รวม 5 82 71 153 

รวมทั้งสิน้ 23 366 386 752 
 

ตารางแสดงจํานวนข้าราชการคร ู
 

ตําแหน่ง 
ระดับ ค.ศ. 

ครูผูช้่วย รวม 
1 2 3 4 5 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา - - - - - - - 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา - 1 - - - - 1 
ครู 10 7 - - - 1 18 

รวม 10 8 - 1 - 1 19 
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ตารางแสดงจํานวนครูจ้างสอน/ผูช้่วยครู/ครูช่วยสอน และลูกจ้างประจํา 
ประเภท จํานวน (คน) 

ครูจ้างสอนและครูจ้างสอนรายช่ัวโมง 5 
ผู้ช่วยครู 6 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู) 2 
อ่ืนๆ   
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 
     - พนักงานบริการ 1 
     - พนักงานขับรถ 1 

รวม 16 

ที่มา : โรงเรียนนิคมพัฒนาผงั 6  ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559 
 
  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 3 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  10 ปีย้อนหลงั 

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 231,316,040.81 227,194,232.20 4,121,808.61 - 98.22 
2557 232,455,907.74 227,694,092.02 4,761,815.72 - 97.95 
2558 236,581,577.21 234,325,752.53 2,255,824.68 - 99.05 
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ที่มา  :  กองคลัง 
 

 

 

ตารางแสดงงบประมาณ 
 

ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง 2557   
(บาท) 

รับจริง 2558   
(บาท) 

ประมาณการปี  
2559  (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร    
1. ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ 7,382,625.58 6,481,383.90 6,000,000.00 
2. ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนํ้ามัน/ก๊าซ 1,288,672.17 2,965,489.95 2,800,000.00 
3. อากรรังนกอีแอ่น 56,450.69 53,622.16 70,000.00 

รวม 8,727,748.44 9,500,496.01 8,870,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    
1. ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผู้เข้าพกัในโรงแรม 1,148,869.53 1,414,712.52 1,280,000.00 
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  0.00 0.00 1,000.00 
3. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับทอ้งถิ่น  17,000.00 23,400.00 30,000.00 
4. ค่าปรับการผิดสัญญา 1,262,371.65 1,654,902.36 1,000,000.00 
5. ค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดนัด ค่าปรับอื่นๆ 0.00 0.00 1,000.00 

รวม 2,428,241.18 3,093,014.88 2,312,000.00 
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ประเภท 
งบประมาณ 

รับจริง 2557   
(บาท) 

รับจริง 2558   
(บาท) 

ประมาณการปี  
2559  (บาท) 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 412,031.00 980,455.00 1,100,000.00 
2. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 4,767,277.67 4,068,776.47 3,500,000.00 

รวม 5,179,308.67 5,049,231.47 4,600,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
1. ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 8,000.00 
2. ค่าจําหน่ายเศษของ 804.00 0.00 0.00 
3. เงินที่มีผู้อุทิศให้ 73,765.79 38,500.00 50,000.00 
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 68,605.00 45,259.86 50,000.00 

รวม 143,174.79 83,759.86 108,000.00 
หมวดรายได้จากทุน    
1. ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์ 2,170.00 520.00 10,000.00 

รวม 2,170.00 520.00 10,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร    
1. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 57,112,418.59 53,951,407.21 59,000,000.00 
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 73,921,270.86 77,352,959.13 79,500,000.00 
3. ภาษีบํารุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร 5% 

14,018,399.38 14,253,119.67 17,000,000.00 

4. ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 594,158.98 600,000.00 
รวม 145,052,088.83 146,151,644.99 156,100,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้ อปท.    
หมวดเงินอุดหนุน    
1. เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีฯ 

70,817,774.00 72,699,732.00 75,000,000.00 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค ์ 0.00 74,425,982.45 0.00 
รวม 70,817,774.00 147,125,714.00 75,000,000.00 

รวมทั้งสิน้ 232,350,505.91 311,004,381.66 247,000,000.00 

ที่มา  :  กองคลัง   
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  ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

ตารางแสดงจํานวนถนนประเภทต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล 
 

ประเภท จํานวนสาย รวมความยาวท้ังหมด (กม.) 
1. ถนนผิวจราจรลาดยาง 86 253.778 
2. ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 21.509 
3. ถนนผิวจราจรลูกรัง 10 26.416 

รวม 109 301.703 

ที่มา : กองช่าง  ข้อมูลเดือนมกราคม 2559 
 

ตารางแสดงสถิติการประชุมสภาสมัยสามัญ/วิสามัญ/คณะกรรมการประจําสภาฯ  5 ปีย้อนหลัง 

ปี / พ.ศ. 
ประชุมสมัยสามัญ 

(จํานวน/ครั้ง) 
ประชุมสมัยวิสามัญ 

(จํานวน/ครั้ง) 
จํานวนที่ประชุม หมายเหตุ 

2554 3 2 5  
2555 4 - 4  
2556 2 5 7  
2557 3 3 6  
2558 2 5 7  

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 

ตารางแสดงสถิติจํานวนข้อร้องเรียนของสภาฯ  5 ปีย้อนหลงั 

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

2554 118 118 - 
2555 48 48 - 
2556 70 70 - 
2557 78 78 - 
2558 63 63 - 

ที่มา : 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 

ที่มา : 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 

ที่มา : กองกิจการสภาฯ 
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความเช่ือมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางนํ้า  ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีความแตกต่าง หลากหลาย
ทางเช้ือชาติ ศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ทําให้จังหวัดสตูลมีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๓ 
ประเด็นหลัก ดังต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

3. สร้างรากฐานทางสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายรัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม 

 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

สร้างการมีส่วนร่วม 
สู่สังคมเข้มแข็ง 

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
และลดตน้ทนุการผลิต 

การท่องเที่ยวที่ 
สมดุลและย่ังยืน 
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มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

วิสัยทัศน ์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
  1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนตํ่า 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มัน่คงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 

สัดส่วน ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 



หน้า 114                 บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์ 
 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด 
1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร 

ที่มีรายได้สูงสดุร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สดัส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

2. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรยีนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสว่นมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

4. คุณภาพนํ้าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพและย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์
ได้ยากและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้
เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ
ย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

1 ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ 
1.1 การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น 



บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์  หน้า 115 
 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.4 การสานสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เน้ือเช่ือใจและ
เก้ือกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม
และเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์
ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่

มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ตํ่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะให้
คนมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
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2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และ
สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

3. ยุทธศาสตรค์วามเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
ให้ความสําคญักับ 

3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืนมุ่ง
รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทําประโยชน์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน 
ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธ์ุพืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 

3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
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ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

3.4 การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารท่ีมีต้นทุนตํ่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

3.5 การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทํา
การเกษตรด้วยระบบเกษตรย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เก้ือกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

3.6 การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
ใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเน่ืองกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
ให้ความสําคญักับ 

4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนา



หน้า 118                 บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์ 
 

เมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต
และยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและย่ังยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการขนส่งทั้ง
ภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ 
เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกัน
ความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ใหค้วามสําคัญกับ 

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่ง
พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
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ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ
บริการนําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ี
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี
ส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 

5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือใน
การกําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมือง
ทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ํา 

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ดําเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกที่จําเป็น 
เพ่ือให้มีการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร 

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่
ระดับชุมชนท้องถ่ิน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริม
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ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
ให้ความสําคญักับ 

6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนส่งเสริม
ให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทําแผนที่และ
จัดลําดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ 

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพร้ินต์ 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือลดความ
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เสี่ยงอันตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบ
การจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

6.8การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แนวทางการพัฒนา  
2.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขนัและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

 2.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลัก
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์
และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

2.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นใน การเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย  

 2.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ ดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น ของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

 2.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการ เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่าง เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรือ อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการ พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและ
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ผลิตช้ินส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐาน การผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

 2.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถ
สร้างความเช่ือมโยงทางด้าน วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จําเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งนํ้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้
เกิดความ เช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการ เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และ ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกําหนดและ
จัดทํา กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้
สามารถ แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว 
โดย สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้ง ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์ รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เช่ือมโยง การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็น ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ 
เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ใน
การอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการ พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้าม ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  

 2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ   

  2.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
ช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ 
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ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

 2.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย  
  (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
  (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
  (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
  (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้  
 
  2.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน 
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ 
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  
  2.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดย การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล 
ผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ  

   2.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
   2.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ 
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ 
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพ 
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ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง 
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
  2.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก โดย  
  (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
  (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยดําเนินการร่วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน  
  (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing)  
  2.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทํากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ 
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
  2.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ 
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  

  2.4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
     2.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา  
  2.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้าน
อํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง  
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  2.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้ นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ ประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่าน
แดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

  2.5 การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         2.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน     นํา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ 
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างย่ังยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ 
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดิน 
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่ 
เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้เกิดความ 
ย่ังยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนํ้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ 
นํ้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มนํ้า และองค์กรผู้ใช้นํ้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด 
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนํ้าแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจําเป็นและมูลค่าใน 
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ 
อนามัยของประชาชน  
  2.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ แล้ว 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  
  2.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่ 
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ 
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green 
Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
  2.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้ง
ทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือ
นํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ 
มุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
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  2.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน 
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน 
และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  2.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการ 
ป้องกันนํ้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝ่ัง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของ ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเน่ือง 
รวมท้ัง การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต  

            2.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  2.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล 
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป 
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  
  2.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน 
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด 
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  
  2.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วน 
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น จํานวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 นโยบายรัฐบาล 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ได้เข้ามาสืบทอดงาน
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และสานต่อภารกิจจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาประเทศไว้ 3 
ระยะ ต้ังแต่เข้ามาควบคุมอํานาจการปกครองงบประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 
  ซึ่งรัฐบาลได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้น
ความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน             
ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการ
กําหนดนโยบาย โดยคํานึงถึงปัญหาของประเทศที่เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจ คํานึงถึงเง่ือนไขเง่ือนเวลาดังกล่าวข้างต้น 
คํานึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ได้แก่ การที่ประเทศต้องเร่งฟ้ืนตัวจากความบอบชํ้าทางเศรษฐกิจ ความ
หวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็น
สิ่งที่ผู้คนอิดหนาระอาใจและเข็ดขยาดและการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ต้องมีความพร้อม
ไม่ให้ใครอ่ืนมองว่าเราเป็นตัวปัญหาของประชาคม ข้อสําคัญคือ นโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรการปกครองทุกระดับต้ังแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุม
ปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทําทันที ระยะกลางที่จะทําต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะ
ยาว ซึ่งแม้จะไม่เห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลน้ีเห็นควรต้องวางรากฐานเพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามา
พิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเน่ือง และประการสําคัญคือ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่า
ประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน จะมีอะไรเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพ่ือจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง 
ลําพังความไม่รู้น้ันเป็นอวิชชาอยู่แล้วแต่ความไม่รู้แม้แต่ในเร่ืองใกล้ตัวทั้งที่เราเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของ
อธิปไตย เจ้าของภาษีอากรและบางครั้งยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินอีกด้วย หากไม่ทราบแม้แต่ว่าผังเมืองใหม่
ครอบคลุมถึงบริเวณใดและเพียงใด บ้านเรือนของเราจะถูกเวนคืนหรือไม่ ที่ดินของเราจะถูกจัดอยู่ในเขตพ้ืนที่สี
ใดมีข้อจํากัดการใช้ประโยชน์อย่างไร ถนนหนทางจะสร้างทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา จึงไม่สามารถบูรณาการการทํางานให้เสร็จในคราวเดียว เรื่องน้ีรัฐจะยังส่งเสริมหรือยุติการส่งเสริม 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม การไม่มีคําตอบในปัญหาเหล่าน้ีย่อมเป็นความทุกข์ของ
ประชาชนที่เก่ียวข้องซึ่งรัฐบาลต้องการให้นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานที่จะทําต่อไปมี
ซึ่งมีดังน้ี 

  1. การปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
   สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด้านเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็น
จํานวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด 
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  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
  2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทําอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่เช่ือมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้ 
  2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคง
ภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ
อาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถดําเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ 
  2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ความเหลื่อมล้าํในสังคมเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน

ทั้งหลายของประชาชน จึงมนีโยบายที่จะดําเนินการดังน้ี 
  3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้ง
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จะเช่ือมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากน้ีจะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
  3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมากย่ิงขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
  3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมีการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมที่มีความหลากหลายเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
  3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนว
เขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบาํรุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม  
 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ

เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เขม้แข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังน้ี 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจ
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การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน  
  รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังน้ี 
   5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
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พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
  5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดก้ัน
การแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
  5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีนํ้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
  5.6 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
  5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้
มีบุคลากรและเคร่ืองมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 

  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ความไม่สงบทางการเมืองที่ดําเนินมานานกว่า 6 เดือนจนถึงกลางปีน้ี มีผลให้เศรษฐกิจชะลอ

ตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ัน ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเร่ือง 
เพ่ือที่จะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองและมั่นคง ต้ังแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหน้ีภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
ตลอดจนปัญหาการใช้นํ้าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจําในฤดูแล้ง ในขณะที่มีนํ้า
ท่วมบ่อยคร้ังในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะ
ยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กําหนดภายในสิ้นปีน้ี และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ แห่งชาติได้
จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ที่ให้
ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงานรวมท้ังนํ้าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ย่ังยืนหรือสร้างภาระหน้ีสาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
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  6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนย่ืนขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 

   6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
  6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 
  6.6 ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น นํ้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 
รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคา
เป็นธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
  6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะสนับสนุน
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
  6.8 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาด
แคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําวามเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดนํ้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์นํ้าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหานํ้าท่วม
เฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรน้ัน 
รัฐบาลจะเร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะ
สามารถทําได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
  6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างนํ้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและ
ให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
นํ้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็น
ธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้าน
การค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สินเช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
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ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
  6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา ซึ่งมีจํานวนสูงมากกว่า 
700,000  ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหน้ีเหล่าน้ีให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหน้ีทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคมด้านคมนาคมทางบก
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเช่ือมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือต้ังฐานให้รัฐบาลต่อไปทํา
ต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การบินของประเทศการซ่อมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
อากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ําโดย
พัฒนาการขนส่งสินค้าทางลํานํ้าและชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัด
พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้
ท่าเรือในลํานํ้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ําลึก 
  6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแลระบบ
ราง เพ่ือทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การ
ลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการ               
โลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมขึ้น 
  6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและมาตรการท่ีจะ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการค้าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม 
คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
รวมท้ังมีการบริหารจัดการหน้ีทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ลดภาระทางการคลัง 
  6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
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การส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหน่ึง ซึ่งจะช่วยคานอํานาจ
ของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
  6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 
  6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
  6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องน้ี และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องน้ีอย่างจริงจัง 

7. การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ณ สิ้นปี 2558 จะ

เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเร่ืองต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่ง
ดําเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเช่ือมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การ
อํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 
  7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม
ที่เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการ
ลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลง
การยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการ
ศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเร่ือง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความ
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สะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
  7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลง
ในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน้าไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 
กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  7.4 เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  7.5 ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย
สู่ตลาดที่กว้างขวางย่ิงขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
แก่พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 
  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับด่าน
ชายแดนที่สําคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่ง
จะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8. นโยบายการพัฒนาและสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และการพัฒนา และนวัตกรรม 

รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การ
ผลิตและบริการท่ีทันสมัยดังน้ี 
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  8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 70 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งน้ี เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมท้ังส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
  8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการนําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ 
ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
เอ้ืออํานวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การต้ังศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน 

  ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธ์ุพืช และแร่ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ 
ก็รุนแรงย่ิงขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนดังน้ี 
  9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
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ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 
  9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดที่สงวน
หรือกันไว้เป็นพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และการปลูกป่าทดแทนเข้าดําเนินการ ทั้งจะให้เช่ือมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อ
เกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเน่ืองเพ่ือให้คนเหล่าน้ันสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ 
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือทําหน้าที่กําหนดนโยบายด้านที่ดินใน
ภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้อง
เป็นกรรมสิทธ์ิ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน
เพ่ือให้เป็นกลไกในการนําทรัพยากรท่ีดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  9.4 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ัง
หรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการนํ้าพร้อมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการ
บริหารจัดการนํ้าและการเตือนภัย 
  9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมน้ัน จะวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ
ให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะ
พัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยง
และอันตรายที่เกิดจากการร่ัวไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตา
พุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตาม
ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแย้งในสังคมต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่าย
สูง ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ําซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางคร้ังมีการ
ปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่
เป็นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการสํารวจ
หรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวก
หรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังน้ี 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ 
  10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ 
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  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การ
มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือ
สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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11. นโยบายการปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออําเภอใจของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสําคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย 
หากกฎหมายเหล่าน้ันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย 
มิฉะน้ันจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่อง
ดังกล่าวดังน้ี 
  11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อ่ืนๆ  ที่ล้ําสมัย ไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงาน
เดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 
  11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่
จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
  11.3 ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ 
  11.4 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและนําไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ
ไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
  11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน) 
วิสัยทัศน์  

“ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 

คําอธบิายวิสัยทัศน ์  
  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การ
คมนาคม  การบริการและการท่องเที่ยว มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุน และเช่ือมโยงในเร่ือง
ดังกล่าว โดยกําหนดให้กลุ่มจังหวัด เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายจะเป็นทางผ่าน
หรือทางเข้า รวมท้ังเป็นศูนย์รวมในแหล่งความรู้ วิธีการที่จะช่วยในเรื่องการค้า การลงทุนที่สําคัญกับกลุ่ม



บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์  หน้า 141 
 

จังหวัด ในภูมิภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน เน่ืองจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง 9 ด่าน 
ปี 2556 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 287,989 ล้านบาทต่อปี กว่าร้อยละ 90 เป็นมูลค่าผ่านแดน ด่านสะเดาและ
ด่านปาดังเบซาร์   และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตร ปี 2555 จํานวน 68,568 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 28.02 ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด เป็นต้น ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เป็นจํานวนมาก จึงได้ปรับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน      
จากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน” เป็น “ประตูการค้าชายแดน 
การท่องเท่ียว สู่อาเซียน” 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย :  

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ข้อมูลคา่ฐาน 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน (GRP)มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

 อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ิมข้ึน 10 %  

2.17 %  
(ค่าเฉลี่ยปี 2551-  

2554)  

2.5 %  5 %  7.5 %  10 %  

รายได้การท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึน  
10%  

48,586 ล้านบาท 
(ปี 56)  

2.5% 5 % 7.5% 10 % 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ ก.น.จ. กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส ์รองรับประชาคมอาเซียน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมลูค่าเพ่ิม และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลคา่เพิม่สินคา้ 
ยางพารา และการตลาดอย่างเปน็ระบบครบวงจร 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
2557 2558 2559 2560 

ผลผลิตยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยางมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  

1.ผลผลิตยางพาราเพิ่มข้ึน 10 
กก./ไร่  

284 กก./ไร่/ปี 
(ปี 55)  

2    
 

4 
  

7 
 

10 
 

2. ปริมาณการแปรรูปยางพารา
เป็นผลิตภัณฑ์ข้ันต้นของสถาบัน
เกษตรกรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

กําลังการผลิต
จํานวน 949,746 

ตัน/ปี 
(ปี 52-54) 

2.5% 5 % 7.5% 10 % 
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กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 
1. ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจําหน่ายพันธ์ุมาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิม

ความรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุก

ระดับของยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไม้ยางพาราและ

ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่า 

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายาง

และผลิตภัณฑ์ยาง และจัดต้ังเมืองยาง (Rubber City)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
2557 2558 2559 2560 

รายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

1.รายได้การท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึน  
10%  

48,586  
ล้านบาท  
(ปี 56)  

2.5% 5 % 7.5% 10 % 

2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับ
การพัฒนาให้เป็นภูมิอัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 40 
แหล่ง 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
จํานวน 20 แหล่ง 

(ปี 57) 

10 20 30 40 

กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 
1. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพฒันา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคม
อาเซียน   

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
2557 2558 2559 2560 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ระบบโลจิ
สติกส์ ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ  

1. อัตราการขยายตัวมูลค่า
การค้าผ่านด่านศลุกากรชายแดน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 

มูลค่าการค้าผ่าน
ด่านศุลกากร

ชายแดน 501,278  
ล้านบาท 
(ปี 56) 

10 %  20 % 30 % 40 % 

2. ทรัพยากรมนุษย์ได้รับ
การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความ สามารถในการ
แข่งขัน เพ่ือเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

2.สามารถลดอัตราการว่างงาน
ของผู้ไม่มีงานทําร้อยละ 50 

คนว่างงาน 30,480 
คน 

(ปี 54)  

20 %  30 % 40 % 50 % 

กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส ์ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 

  1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจ ให้สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและการค้าชายแดน  
  3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหา
มลพิษในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 
  4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
(Linkage Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสนิคา้และบริการฮาลาลให้มีมูลคา่เพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
2557 2558 2559 2560 

พัฒนาสินค้าและบริการ
ฮาลาลให้ได้มาตรฐาน
ของอาเซียน  

1. สินค้าและบริการท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐานฮาลาลเพิ่มข้ึน 
40 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับรอง
มาตรฐานฮาลาล 

จํานวน10 
ผลิตภัณฑ์/ปี (ปี 56) 

10 20 30 40 

กลยุทธ ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านฮาลาล ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังน้ี 

  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่างเป็น
ระบบ  
  2. ส่งเสริม พัฒนา เช่ือมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบ
เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านฮาลาล  
  3. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเช่ือมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ฮาลาล  
  5. เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน) 
 

         วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 
“เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สงัคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน” 

 

         นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
1) ท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ อุทยานธรณี (Geopark) หมายถึง พ้ืนที่ประกอบด้วย     

แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาท่ีเป็นที่รู้จักหรือมีช่ือเสียง  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรณีวิทยาและแหล่งธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมทั้งแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า  
และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนําทรัพยากรเหล่าน้ีมาบริหารจัดการ สร้างเร่ืองราวเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง 
ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึก    ต่อการรักษาระบบนิเวศและ
อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคงซึ่งจังหวัดสตูล 
ได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในช่ืออุทยานธรณีสตูล (Satun 
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Geopark) เพ่ือผลักดันไปสู่ระดับประเทศในปี 2558 และระดับโลกภายในปี 2560 เป็นเครือข่ายอุทยานธรณี
ระดับโลก (Global Geopark) ต่อไป 

2) เศรษฐกิจม่ังคั่ง  (Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโต อย่างต่อเน่ือง มั่นคง ย่ังยืน 
บนฐานของการผลิตที่มีศักยภาพในท้องถิ่น     และเห็นถึงโอกาสของการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคต สู่การ
เป็นจังหวัดที่ประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี มั่งมีศรีสุข 

3) สังคมน่าอยู่  ประชาชนได้รับบริการของรัฐด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4) ประตูสู่อาเซียน  เป็นการเปิดเส้นทางการเช่ือมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ 
เน่ืองจากสตูลมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพ้ืนที่รอยต่อพ้ืนที่หน่ึงระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่ง
สามารถเดินทางเช่ือมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) สตูลจะกลายเป็นอีกช่องทางที่สําคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทางน้ีมีศักยภาพที่จะ
ขยายการเช่ือมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับ
ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมีนัย
ยะสําคัญ 

  พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบัน

เกษตรกร และพัฒนาระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการ
คุ้มครองทางสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

4. เพ่ิมศักยภาพด้านการคมนานคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มี
มาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
ชายแดน ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน 

5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผล 

  เป้าประสงค์รวม (Objective)   
  - เศรษฐกิจจังหวัดสตูล มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีเชิงนิเวศ

ที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1.  พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและย่ังยืน 
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
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3.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน 
4.  พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนเิวศให้ได้มาตรฐานและย่ังยืน 
1. เป้าประสงค์   

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานและมคีวามย่ังยืน 

2. กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน 
2.2 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ  
2.4 กําหนดมาตรการสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
2.5 ส่งเสริมกิจกรรม การตลาด และประชาสัมพันธ์ สู่ระดับนานาชาติ 
2.6 ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
1. เป้าประสงค์  

สินค้าเกษตรทีส่ําคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

  2. กลยุทธ ์  
 2.1 กําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zoning) และนําทรัพยากรทางการ

เกษตรไปใช้พัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการความรู้/เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

และวิสาหกิจชุมชน 
 2.4 ส่งเสริมการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่

สากล 
2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรูก้ารเกษตร 
2.6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่  
2.7 พัฒนาช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่าง
ย่ังยืน 

1. เป้าประสงค์  
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน 

2.  กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2.2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส 
2.4 พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
2.5 ส่งเสริมการมีงานทําและพัฒนาแรงงานสู่ มาตรฐานสากล 
2.6 การพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย และอปท. ในการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา

ในพ้ืนที ่
2.7 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาเสน้ทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสูอ่าเซียน 
1. เป้าประสงค์   

เพ่ือพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงสู่อาเซียน 
2. กลยุทธ ์

2.1 พัฒนาถนนและระบบสาธารณูปโภคในเส้นทางการท่องเที่ยว 
2.2 พัฒนาเส้นทางเพ่ือเช่ือมโยงการเดินทางกับจังหวัดใกล้เคียง 
2.3 ส่งเสริมการขนส่งทางบกทางทะเลให้ได้มาตรฐาน ให้เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(รัฐเปอร์ลสิ, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย) 
 

นโยบายของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
(วันที่ 7 สิงหาคม 2556) 

1. นโยบายพัฒนาสังคม มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังน้ี 
  1.1 ด้านการศกึษา  

(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จดัทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดสตูล 

(2)  พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบ ให้มคีุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เน้นความรู้คู่
คุณธรรม 

(3)  มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เป็นโรงเรียนช้ันนําของ
จังหวัด 
  (4)  พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคนในจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  (5)  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพิเศษด้านกีฬา 
  (6)  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความสามารถพิเศษของอบจ. 
  (7)  สนับสนุนร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จัดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามความ
ต้องการของประชาชน 
  (8)  ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา 
  (9)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (10)  สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน และติดต้ัง FREE WIFI 
ตามสถานที่สาธารณะ 
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  1.2 ด้านการสาธารณสุข 
  (1)  ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
  (2)  สนับสนุนการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ 
  (3)  สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือบริการประชาชน 
  (4)  ร่วมมือกับท้องถิ่น จัดบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และพัฒนาระบบให้บริการ 

  1.3 ด้านสังคมสงเคราะห ์
(1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จดัทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล 
(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)  สนับสนุนการให้ความรู้ด้านศาสนาแก่ประชาชน เพ่ือนําหลักธรรม คําสอนไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
  (3)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําศาสนาทุกศาสนา 
  (4)  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (5)  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (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 
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2. นโยบายพฒันาเศรษฐกิจ 
     2.1  ด้านเกษตรกรรม 
             (1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
เกษตรจังหวัดสตูล 
             (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 เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้มี
มาตรฐาน 
      2.2  ด้านการท่องเท่ียว  
             (1)  ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
             (2)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 
             (3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
            (4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
             (5)  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยว 
            (6)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
             (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 ในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
เพ่ิมความเข้มแข็ง 
              (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า 
              (3)  ส่งเสริมใหม้ีการจําหน่ายสินค้าชุมชนในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการผลิตและจําหน่ายสู่
สากล 
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     2.5  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
              (1)  บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่นเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
              (2)  จัดให้มี และบํารุงรักษาถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ให้ได้มาตรฐาน 
              (3)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปาให้ได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 
              (4)  สนับสนุนการขุดลอกคู คลอง และทางระบายน้ําที่ต้ืนเขิน เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและเพ่ิม
ความสะดวกในการ เข้า-ออกของเรือประมงพ้ืนบ้าน 
              (5)  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
             (6)  ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในจุดคับขัน เพ่ืออํานวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
              (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 

  4. นโยบายพฒันาการเมือง และการบรหิารจัดการ 

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

    4.2 ด้านการบริหารจัดการ 
            (1)  บริหารจัดการองค์กรโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
            (2)  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้พร้อมต่อการให้บริการ 
            (3)  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหม้ีความทันสมัยและเพียงพอ 
            (4)  นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานบริการประชาชน 
            (5)  ปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของอบจ.อย่างครบครัน 
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            (6) ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีบทบาทในระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
            (7)  สนับสนุนการทํางานที่เป็นนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ในองค์กร  
      (8)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ อบจ.ให้เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลของจังหวัด สามารถใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 การวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ปัญหาด้านการท่องเทีย่ว 
1.1 พื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ   

ไม่เอื้อต่อการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
1.2 การคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่ง

ท่องเที่ยวยังไมเ่พียงพอ 
1.3 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีทกัษะด้าน

ภาษาต่างประเทศที่เพยีงพอ 
1.4 ขาดการเช่ือมโยงทีด่ีระหวา่งการท่องเที่ยวทางทะเล

และทางบก 
1.5 การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญยังไม่มี

ประสิทธิภาพ 
1.6 ภาคธุรกจิยงัไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่าง      

เหนียวแน่น 
1.7 ระบบการจดัการด้านความปลอดภัยของการ

ท่องเที่ยวยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
1.8 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังกังวลกับสถานการณ์

การเมืองในประเทศ 

 
1. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยวและส่ิงอํานวย

ความสะดวกใหม้ีมาตรฐาน 
2. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และ

ทักษะในการใหบ้ริการ การป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัย 

3. ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วให้เป็นที่รูจ้ัก         
อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 

4. สนับสนุน ส่งเสริมให้มกีิจกรรมการท่องเที่ยว          
ที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

2. ปัญหาด้านการเกษตร  
2.1 ราคาสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้าํมัน) 

ตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
2.2 การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ

การเกษตร  ไมม่ีประสิทธิภาพ 
2.3เกษตรกรขาดความกระตือรอืร้น และขาดทนุทรัพย์  

ในการนําเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาประกอบอาชีพ  
2.4เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และทักษะด้านการ    

ปศุสัตว์ เพื่อเปน็รายได้เสริม 

 
1. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้

เทคโนโลยีการเกษตร 
2. จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
3. สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้าง

ความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างย่ังยืน 
4. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.ก่อสร้างและบํารุงรักษาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค 

บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
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ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 การคมนาคมในชนบทยงัไมส่ะดวก 
3.2 ระบบไฟฟ้ายังไม่ทัว่ถงึทกุพืน้ที ่
3.3 ระบบน้ําประปาไม่ได้มาตรฐานและไม่ทั่วถึง 
3.4 ผังเมืองยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นที ่
3.5 ปัจจัยพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการลงทุนในจงัหวัด 
 

 
1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรกัษาถนน สะพาน และ

ระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความเช่ือมโยงระหว่าง
ท้องถิ่น 

2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรกัษาเขื่อนก้ันตลิ่งริม
แม่นํ้าและทะเล 

3. จัดให้มี ซ่อมแซม บํารุงรกัษาสถานีขนสง่หรือที่
พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและ
ทางน้ํา 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึง 

5. การบริหารจดัการนํ้า เพื่อการอุปโภค บริโภค 
6. สนับสนุนการจัดทํา ปรับปรุงผังเมืองและการ

บังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 กฎระเบียบไม่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่   

ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
4.2 มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติทางนํ้า 
4.3การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ   

ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
4.4 ชายฝ่ังทะเลและตล่ิงริมคลองมีปัญหาการกัดเซาะ 
4.6 ประชาชนบางส่วนขาดความรู้และจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
1. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และ

การบําบัดนํ้าเสีย 
3. เสรมิสร้างจติสํานึกของประชาชนให้มีส่วนร่วม   

ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
5. ปัญหาด้านสังคม 
5.1 ต้นทุนการศึกษาในระดับอดุมศึกษาสูงกว่าจังหวดัอื่น

เนื่องจากไม่มีมหาวิทยาลัยในพืน้ที ่
5.2 ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้น จาก

การลักลอบนําเข้าพืชกระท่อมจากประเทศเพือ่นบ้าน 
5.3 การบรกิารสาธารณสุขยงัไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ 
5.4 ภาพลักษณข์องการเป็นจังหวัดกลุ่มภาคใต้ชายแดน 

ทําใหข้าดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 
 
 

 
1. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ 

นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัย และการศึกษา
ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับเดก็ เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค 
และการสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด 
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ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

   5. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

6. ส่งเสริม สนบัสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
สมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

9. สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ และ การสร้างความ
เข้มแขง็ในชุมชน 

10. พัฒนาสนามกีฬา ลานกฬีา และสวนสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

11. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีของท้องถิ่น 

6. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
6.1 ไม่มีตลาดกลางสําหรับการกระจายสินค้าดา้น

เกษตร 
6.2 การค้าขาดทุนจากการโดนกดราคาสินค้า  
และความผันผวนด้านราคา 
6.3 ขาดการลงทุนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
6.4 ปัจจัยพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการลงทุนในจงัหวัด 
 

1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม
และการตลาด 

3. สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรอย่างย่ังยืน 

4. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร 

7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
7.1 การมีส่วนรว่มของประชาชนยังไม่ทัว่ถงึ 
7.2 การจัดการองค์กรไม่มีประสิทธิภาพที่ดพีอ 

 
1. การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. เสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. พัฒนาและจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้

สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
สมานฉันท ์และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
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 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทอ้งถ่ิน (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength-S) 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ (ปะการัง ป่าชายเลน ถ้ํา สัตว์นํ้า) และ

เป็นแหล่งอาหารทะเลที่สมบูรณ์  มศีักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลก  

2. มีแหล่งท่องเทีย่วทางธรณีวิทยาที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลกได้ 

3. มีโครงข่ายคมนาคมทางทะเลท่ีเช่ือมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลกฝั่งอันดามันและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. มีศักยภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการทาํเกษตรและการประมง  
5. พ้ืนที่ส่วนใหญม่ีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน  
6. มีความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

7. ประชาชนสนใจและมีทกัษะกีฬา สามารถพัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะฟุตบอล 

8. ประชากรยังไม่หนาแน่น เหมาะแก่การพัฒนาในการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง  
9. การเมืองมีลักษณะประนีประนอม  ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์น้อย 

จุดอ่อน  (Weakness-W) 
1. พ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2. ภาคธุรกิจยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น (ธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม) 
มองประโยชน์ตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

3. การคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 
4. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ 

5. ขาดการเช่ือมโยงที่ดีระหว่างการท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

6. การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญยังไม่มีประสิทธิภาพ 

7. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ 
8. การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  ไมม่ีประสิทธิภาพ 

9. ไม่มีสินค้าที่ระลึกและของฝากนักท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ ์

10. ภาคการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพการผลิต ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และมีปัญหาด้านการตลาด 

11. เกษตรกรขาดความกระตือรือร้น และขาดทุนทรัพย์ในการนําเทคโนโลยีการผลิตใหม ่ๆ มาประกอบ
อาชีพ  

12. เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และทักษะด้านการปศุสัตว์ เพ่ือเป็นรายได้เสริม 

13. การพัฒนา รวบรวม การรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมือง (สินค้า OTOP) ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

14. โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึงและไมไ่ด้มาตรฐาน 
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15. ต้นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าจังหวัดอ่ืนเน่ืองจากไม่มีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
16. ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึน จากการลักลอบนําเข้าพืชกระท่อมจากประเทศเพ่ือน

บ้าน 

17. การบริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ 
18. แหล่งรายได้ของท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการทําให้ต้องพ่ึงพาการจัดสรรจากรัฐบาล 

โอกาส  (Opportunity-O) 
1. กระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

2. มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียสามารถพัฒนาเช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันได้ 

3. เป็นพ้ืนที่พัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซยี และไทย (IMT-GT) 
4. เป็นพ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. นักท่องเที่ยวจากสามจังหวัดชายแดนมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้น  จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมาเลเซีย 

7. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
อุปสรรค  (Threat-T) 

1. การท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีของมาเลเซีย ช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

2. นักท่องเที่ยวต่างชาติยังกังวลกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ 
3. กฎระเบียบไม่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 

4. ราคาสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน) ตกตํ่าจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
5. ปัจจัยพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการลงทุนในจังหวัด 

6. ความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
7. กรอบภารกิจอํานาจหน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่ชัดเจน   ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน 
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  แผนยุทธศาสตร์ 

3  ความเชือ่มโยง

ยุทธศาส

1. พัฒนาการท่องเที่
มาตรฐานและยั่งยืน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

3. ยกระดับคุณภาพชี
เสพติดอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาเส้นทางคว

ยุทธศาสตร์การพัฒ

โคร

 

ตร์การพัฒนาจังหวัด

ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเ
 

การผลิตและเพิ่มมูลค่าสิน

ชีวิตของประชาชนและแก

วามมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อ

 

ฒนาจังหวัดสตูลกับ

รงสร้างความเชื่อมโ

ดสตูล 

เวศให้ได้

นค้าเกษตร 

ก้ปัญหายา

อาเซียน 

ับยุทธศาสตร์การพั

ยงแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กา

1. พัฒนาการท่อ

2. สร้างความเข้ม
มั่นคงอย่างยั่งยืน

6. พัฒนาคุณภาพ
สงบสุข 

3. พัฒนาโครงสร้
อย่างทั่วถึง 

4. จัดการทรัพยา
อยู่อย่างยั่งยืน 

5. อนุรักษ์ศิลปะ
ปัญญาท้องถิ่น 

7. บริหารจัดการ

พฒันาขององค์การ
 

รก์ารพัฒนาขององค์

 

 

ารพัฒนาของ อปท.ใ

องเที่ยวอย่างมีคุณภาพแล

มแข็งภาคเกษตรและระบ
น 

พชีวิตประชาชนให้เกิดคว

ร้างพื้นฐานได้มาตรฐานแล

ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล

ะ วัฒนธรรม จารีตประเพ

รองค์กรอย่างมีธรรมาภิบ

  

รบรหิารส่วนจังหวัด

ค์การบริหารส่วนจัง

นเขตจังหวัด 

ะยั่งยืน 

บเศรษฐกิจให้

วามยั่งยืน สังคม

ละเชื่อมโยง

ล้อมสู่สังคมน่า

ณี และภูมิ

าล 

  

ดสตูล 

หวัดสตูล พ.ศ.256

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการท่องเที

2. สร้างความเข้มแข็
มั่นคงอย่างยั่งยืน 

6. พัฒนาคุณภาพชี
สงบสุข 

3. พัฒนาโครงสร้าง
อย่างทั่วถึง 

4. จัดการทรัพยากร
อยู่อย่างยั่งยืน 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒ
ปัญญาท้องถิ่น 

7. บริหารจัดการอง

  

60-2563 

ร์การพัฒนาของ อบจ

ที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่

ข็งภาคเกษตรและระบบเศ

ชีวิตประชาชนให้เกิดความ

งพื้นฐานได้มาตรฐานและ

รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฒนธรรม จารีตประเพณ ี

งค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
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วิสัยทั

เมืองท่องเที
นิเวศระดั

เกษตรย

สังคมน

  แผนยุทธศาสตร์ 

4  แผนที่ยุทธศาส

ทัศน์ 

1. พัฒน

2. ส่งเสริ
เศรษฐกิ
ต้นทุน ก

3. พัฒน
ครบถ้วน
ความสะ
สอดคลอ้
ผังเมอืงร

ที่ยวเชิง
ดับโลก 

ยั่งยืน 

น่าอยู่ 

4. ส่งเสริ
จัดการท
เพิ่มประ
สิ่งแวดล้
เป็นเมือ

5. อนุรัก
ดั้งเดิมข

6. พัฒน
การศึกษ

7. ส่งเสริ
จัดการท้

สตร์ (Strategy Ma

นาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตร

รมิให้ทําการเกษตรตามหลักปร
กิจพอเพยีง การรวมกลุ่มแปรรูป
 การสรา้งมลูค่าเพิ่มและพัฒนา

นาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนา
นเพยีงพอรองรบัปริมาณจราจร
ะดวกในแหล่งทอ่งเทีย่ว การเก
องกับทศิทางการพัฒนาจังหวดั
รวม 

พันธกิจ 

รมิสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ะสิทธิภาพในการส่งเสริมและรั
ลอ้มที่ดีโดยยึดหลักความสมดุล
งกับชนบท 

กษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตแล
ของสตูล โดยการมีส่วนรว่มของ

นาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระ
ษาตามอัธยาศยัให้ได้มาตรฐาน

รมิการใช้หลักธรรมาภิบาลในก
ทอ้งถิ่น 

 

ap) 

1. มีร
เพิ่มขึ้

รฐานโลก 

รัชญา
ป การลด
ตลาดสินค้า

คมให้
รและอาํนวย
กษตร และให้
ดและการใช้

2. มูล
เพิ่มขึ้

3. ปร

นร่วมในการ
ดล้อม และ
ักษา
ลระหว่างการ

ละภมูิปัญญา
งประชาชน 

ะบบ และ
 

การบริหาร

ายได้จากการท่องเที่ยว
้น 

เป้าประสงค์ 

ลค่ามวลรวมจังหวดั
้น 

ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ยุท

1. พัฒนาการท่องเ
ยั่งยืน 

2. สร้างความเข้มแ
เศรษฐกิจให้มั่นคงอ

6. พัฒนาคุณภาพชี
ความยั่งยืน สังคมส

3. พัฒนาโครงสร้าง
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

4. จัดการทรัพยาก
สิ่งแวดล้อมส่สังคมน

5. อนุรักษ์ศิลปะ วั
และภมิปัญญาท้อง

7. บริหารจัดการอง

  

ธศาสตร์ 

เที่ยวอย่างมีคุณภาพและ

แข็งภาคเกษตรและระบบ
อย่างยั่งยืน 

ชีวิตประชาชนให้เกิด
สงบสข 

งพื้นฐานได้มาตรฐานและ
ง 

รธรรมชาติและ
น่าอย่อย่างยั่งยืน 

ฒนธรรม จารีตประเพณ ี
ถิ่น 

งค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

  

 

 

แนวทางที่ 1  พัฒนา ป
แนวทางที่ 2  พัฒนาศั
แนวทางที่ 3  พัฒนาบ
แนวทางที่ 4  ประชาสั
แนวทางที่ 5  สนับสนุ

แนวทางที่ 1  ส่งเสริม
ตลอดชวีิ

แนวทางที่ 2  การพัฒ
แนวทางที่ 3  ส่งเสริม
แนวทางที่ 4  ส่งเสริม
แนวทางที่ 5  ส่งเสริม
แนวทางที่ 6  ส่งเสริม
แนวทางที่ 7  พัฒนาส
แนวทางที่ 8  พัฒนาบ

การแข่ง

แนวทางที่ 1  พัฒนาเพ
แนวทางที่ 2  การส่งเส
แนวทางที่ 3  สนับสนุ
แนวทางที่ 4  การส่งเส

แนวทางที่ 1  อนุรักษ์ 
แนวทางที่ 2  สนับสนุ
แนวทางที่ 3  ส่งเสริม

และสิ่งแ

แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง
ระหว่าง

แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง
แนวทางที่ 3  จัดให้มี 
แนวทางที่ 4  สนับสนุ
แนวทางที่ 5  ก่อสร้าง
แนวทางที่ 6  พัฒนาร

แนวทางที่ 1  สนับสนุ
แนวทางที่ 2  สนับสนุ
แนวทางที่ 3  สนับสนุ

แนวทางที่ 1  การวาง
แนวทางที่ 2  พัฒนาแ

ประสิทธิ
แนวทางที่ 3  เสริมสร้
แนวทางที่ 4  ส่งเสริม
แนวทางที่ 5  ประชาส

  

แนวทางการพัฒนา 

 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอํานว
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวถิี
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้แ
สัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่า
นนุ ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในร
วิต 
นาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยา
 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุม
 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญห
การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแ
สนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณ
บุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการใ
ขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

พิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เท
สริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูปสร้าง

นนุการวจิัย และเพิ่มศักยภาพ และสร้า
สริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญ

 ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพย
นนุการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล แล
การสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีส
แวดล้อม 

ง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน สะพาน ร
ท้องถิ่น 
ง ซ่อมแซม บํารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริม
 ซ่อมแซม บํารุงรักษาสถานีขนส่งหรือ
นนุการจัดทํา ปรับปรุงผังเมืองและการ
งและบํารุงรักษาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บ
ระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสาร

นนุการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโ
นนุการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรร
นนุ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่

แผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภ
และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถาน
ธิภาพ  
รา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบา
ม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภ
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่า
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วยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
ถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุ
และทักษะในการให้บริการ การป้องกัน
างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
ที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

ะบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศ

นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
วชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
มโรค และการสาธารณสุข 
ายาเสพติด 
ละบรรเทาสาธารณภัย 

ณะให้ได้มาตรฐาน 
ให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเส

ทคโนโลยีการเกษตร 
งมูลค่าเพิ่มและการตลาด 
างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยนื
ญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ละการบําบัดน้ําเสีย 
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญห

รางระบายน้ําและระบบวิศวกรรมจราจ

มแม่น้ําและทะเล 
ที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยท
บังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 

 บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
รอย่างทั่วถึง 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
อเนื่อง 

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประ
นที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติ

าลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเ
งทั่วถึง 

59 

ชุมชนและท้องถิ่น 
ันและบรรเทาอุบัติภัย 

ศัย และการศึกษา

ยโอกาส 

สริมการจัดกิจกรรม

น 

หาทรัพยากรธรรมชาติ

จร ให้มีความเชื่อมโยง

ทั้งทางบกและทางน้ํา 

ะชาชน  
ติงานได้อย่างมี

นของบุคลากร 
เข้มแข็งในชุมชน 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563 เป็นแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม จัดทําภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีกรอบระยะเวลา 4 ปี  มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 วิสัยทัศน ์

“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก   เกษตรย่ังยืน    สังคมน่าอยู่ ” 
  

 พันธกิจ 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก  
2. ส่งเสริมให้ทาํการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุม่แปรรูป การลดต้นทุน 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
3. พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอํานวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมือง
รวม 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิง่แวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมของสตูล โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัย 

1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ั้นคงอยา่งย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
2.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 

2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศกัยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างย่ังยืน 
2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายนํ้าและระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความ

เช่ือมโยงระหว่างท้องถิ่น 
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรักษาเขื่อนก้ันตลิ่งริมแม่นํ้าและทะเล 

3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บํารุงรักษาสถานีขนส่งหรอืที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและทาง
นํ้า 

3.4 สนับสนุนการจัดทํา ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 

3.5 ก่อสร้างและบํารุงรักษาแหลง่นํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูส่ังคมนา่อยู่อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดนํ้าเสีย 

4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณอัีนดีของท้องถิ่น 

5.3 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา

ตลอดชีวิต 
6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.6 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึน้ และส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเน่ือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.2 พัฒนาและจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
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4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 
4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

1) พันธกิจที ่1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก 
 

2) เป้าประสงค์  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและ
เป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

 
3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1  พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและ
สิ่งอํานวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 

จํานวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้
มีมาตรฐาน 

แนวทางที่ 2  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่น 

จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิถีชีวิตชุมชน 

แนวทางที่ 3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มี
ความรู้และทักษะในการให้บริการ การ
ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย 

จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 4  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จํานวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 5  สนับสนุน ให้มกิีจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่จัดขึ้นในช่วงปี 

 
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
 
5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้
มาตรฐานและย่ังยืน  
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4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
1) พันธกิจที ่1 ส่งเสริมให้ทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุม่แปรรูป 

การลดต้นทุน การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
 
2) เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 

รายได้ประชากรเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 

 
3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วย
การใช้เทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต 

แนวทางที่ 2  การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปร
รูปสร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 

จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 

แนวทางที่ 3  สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศกัยภาพ 
และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่าง
ย่ังยืน 

จํานวนผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ให้การสนับสนุน 

แนวทางที่ 4  การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 

 
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 
5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร 

 
  



บทท่ี 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หน้า 165 

4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทั่วถึง 
1) พันธกิจที ่1 พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจร

และอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการ
ใช้ผังเมืองรวม 

 
2) เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 
 
3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน 
สะพาน รางระบายนํ้าและระบบ
วิศวกรรมจราจร ใหม้ีความเช่ือมโยง
ระหว่างท้องถิ่น 

ระยะทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรักษาเขื่อนก้ัน
ตลิ่งริมแม่นํ้าและทะเล 

จํานวนเขื่อนก้ันตลิ่งที่เพ่ิมขึ้น 

แนวทางที่ 3  จัดให้มี ซ่อมแซม บํารุงรักษาสถานี
ขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและ
ปลอดภัยทั้งทางบกและทางนํ้า 

จํานวนสถานีขนส่ง ที่พักผู้โดยสารหรือท่าเทียบเรือที่
เพ่ิมขึ้น 

แนวทางที่ 4  สนับสนุนการจัดทํา ปรับปรุงผังเมือง
และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 

จํานวนผังเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทํา 

แนวทางที่ 5  ก่อสร้างและบํารุงรักษาแหลง่นํ้าเพ่ือ
อุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้ดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุง 

แนวทางที่ 6  พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างทั่วถึง 

จํานวนระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารที่
เพ่ิมขึ้น  

 
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองช่าง 
 
5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซยีน 
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4.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
1) พันธกิจที ่1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการ
เป็นเมืองกับชนบท 

 
2) เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทุกพ้ืนที ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 2  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และการบําบัดนํ้าเสีย 

จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อันตราย 

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จํานวนพ้ืนที่ที่มีการเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองช่าง 
 
5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างย่ังยืน 
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4.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) พันธกิจที ่1 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถชีีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมของสตูล โดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
 
2) เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่กับทอ้งถิ่น  

จํานวนศิลปวัฒนธรรมที่ได้รบัการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู 

 
3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1  สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แนวทางที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 

จํานวนกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

แนวทางที่ 3  สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
อย่างต่อเน่ือง 

จํานวนกิจกรรมทางศาสนาที่ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริม 

 
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างย่ังยืน 

 
  



หน้า 168                 บทท่ี 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสขุ 
1) พันธกิจที ่1 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
 

2) เป้าประสงค์  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษา 
สวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการกีฬาอย่างมี
คุณภาพ 

1. ค่าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเฉล่ียสูงขึ้น 
2. จํานวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น 
3. จํานวนกิจกรรมด้านการป้องกันโรค การควบคุม
และสาธารณสขุมีมากขึ้น 
4. จํานวนสนามกีฬาที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน 

 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 

จํานวนกิจกรรมทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

แนวทางที่ 2  การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ค่าคะแนนเฉล่ียผลสอบ O-net ทุกระดับ สูงขึ้น 

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพิ้การ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

แนวทางที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค และการสาธารณสุข 

จํานวนกิจกรรมด้านการป้องกันโรค การควบคุมและ
สาธารณสุข 

แนวทางที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จํานวนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แนวทางที่ 6  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จํานวนกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางที่ 7  พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และ
สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 

จํานวนสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะที่
ได้รับการพัฒนา 

แนวทางที่ 8  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู้และทกัษะที่
สูงขึ้น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาอย่างต่อเน่ือง 

จํานวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทางกีฬา
และจัดแข่งขันกีฬา 

 

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต /กองช่าง 

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายา

เสพติดอย่างย่ังยืน 
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4.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
1) พันธกิจที ่1 ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 
2) เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
การพัฒนาของท้องถิ่นอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง 

จํานวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของ อบจ. 

 
3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1  การวางแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
ที่เกณฑ์กําหนดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางที่ 2  พัฒนาและจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และสถานทีใ่หส้ามารถตอบสนองต่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางที่ 3  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ    
ธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน 

แนวทางที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 

จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค ความสมานฉันท ์

แนวทางที่ 5  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารของ 
อบจ. 

 
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด  
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 กองแผนและงบประมาณ 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 กองส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์จังหวัดไม่ได้กําหนด 



บทที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          หน้า 170 
 
 

4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
อุทยานธรณี
โลกเชิงนิเวศ
ให้ได้
มาตรฐาน
และยั่งยืน 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
อย่างมี
คุณภาพ
และยั่งยืน 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
อย่างมี
คุณภาพ
และยั่งยืน 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สู่มาตรฐานโลก 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี 
 
ข้อมูลฐาน 
ปี 55=5,332.02 
ปี 56=5,904.83 
ปี 57=6,287.95 
(ล้านบาท) 

2 2 2 2 1. พัฒนา ปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้มี
มาตรฐาน 

จํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงให้มี
มาตรฐาน 

ปีละไม่น้อยกว่า 
2 แหล่ง 

โครงการด้าน
พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง  

1 1 1 1 2. พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วิถีชีวิตชุมชนภายใต้การ
มีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่น 

จํานวนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิถีชีวิตชุมชน 

ปีละ  
1 กิจกรรม 

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
นิเวศและวิถีชีวิต
ชุมชน 

สํานักปลัดฯ  

2 2 2 2 3. พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้มีความรู้
และทักษะในการ
ให้บริการ การป้องกัน
และบรรเทาอุบัติภัย 

จํานวนกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

ปีละ  
2 กิจกรรม 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัดฯ  

5 5 5 5 4. ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางทั้งใน
และต่างประเทศ 

จํานวนช่องทางที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

ปีละ  
5 ช่องทาง 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

สํานักปลัดฯ  

10 10 10 10 5. สนับสนุน ให้มี
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ตลอดทั้งปี 

จํานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่จัดขึ้นในช่วงปี 

ปีละ  
10 กิจกรรม 

โครงการด้าน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
เพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ภาคเกษตร
และระบบ
เศรษฐกิจ
ให้มั่นคง
อย่างยั่งยืน 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ภาคเกษตร
และระบบ
เศรษฐกิจ
ให้มั่นคง
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ทํา
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
การรวมกลุ่มแปร
รูป การลดต้นทุน 
การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาตลาด
สินค้าเกษตร 

รายได้
ประชากรเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4 ต่อปี 
 
ข้อมูลฐาน 
ปี 54=122,327 
ปี 55=116,422 
ปี 56=106,944 

3 3 3 3 1. พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวนกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต 

ปีละไม่น้อยกว่า  
3 กลุ่ม 

โครงการด้าน
ส่งเสริมอาชีพ
เกษตร 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

2 2 2 2 2. การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม เพื่อการ    
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการตลาด 

จํานวนกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการส่งเสริม 

ปีละไม่น้อยกว่า  
2 กลุ่ม 

โครงการด้าน
ขับเคลื่อนอนาคต
สตูลด้าน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

2 2 2 2 3. สนับสนุนการวิจัย 
และเพิ่มศักยภาพ และ
สร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรอย่างยั่งยืน 

จํานวนกลุ่มเกษตรกร
ที่นําผลงานวิจัยด้าน
การเกษตรไป
ดําเนินการต่อยอด 

ปีละไม่น้อยกว่า  
2 กลุ่ม 

โครงการวิจัยและ
พัฒนาภาคเกษตร 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1 1 1 1 4. การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวนกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการส่งเสริม 

ปีละไม่น้อยกว่า  
1 กลุ่ม 

โครงการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนา
เส้นทางความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจสู่
อาเซียน 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐาน
และ
เชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐาน
และ
เชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

พัฒนาและ
เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมให้
ครบถ้วนเพียงพอ
รองรับปริมาณ
จราจรและอํานวย
ความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว 
การเกษตร และ
ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและการใช้
ผังเมืองรวม 

โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับ
การพัฒนาให้มี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 
ข้อมูลฐาน 
-ก่อสร้าง/ซ่อม
สร้างเฉลี่ย  
7 กม./ปี 
-ปรับปรุง/
ซ่อมแซมเฉลี่ย 
100 กม./ปี 

 
7 
 
 

100 

 
7 
 
 

100 

 
7 
 
 

100 

 
7 
 
 

100 

1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาถนน สะพาน 
รางระบายน้ําและระบบ
วิศวกรรมจราจร ให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ท้องถิ่น 

ระยะทางคมนาคมที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

- สร้าง/ซ่อม
สร้างถนนปีละ  
7 กิโลเมตร 
- ปรับปรุง/
ซ่อมแซมปีละ 
100 กิโลเมตร 

โครงการก่อสร้าง 
ซ่อม ปรับปรุง
ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ําและ
ระบบวิศวกรรม
จราจร 

กองช่าง  

- 1 - 1 2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่ง
ริมแม่น้ําและทะเล 

จํานวนเขื่อนกั้นตลิ่งที่
เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
2 แห่ง 

โครงการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาเขื่อน
กั้นตลิ่ง 

กองช่าง  

1 1 1 1 3. จัดให้มี ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาสถานีขนส่ง
หรือที่พักผู้โดยสารที่
สะดวกและปลอดภัยทั้ง
ทางบกและทางน้ํา 

จํานวนสถานีขนส่ง ที่
พักผู้โดยสารหรือท่า
เทียบเรือที่เพิ่มขึ้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง 

โครงการซ่อมแซม 
บํารุงรักษาสถานี
ขนส่ง  ที่พัก
ผู้โดยสารหรือท่า
เทียบเรือ 

กองช่าง  

1 1 1 1 4. สนับสนุนการจัดทํา 
ปรับปรุงผังเมืองและการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตาม
ผัง 

จํานวนกิจกรรมด้าน
ผังเมืองที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดทํา 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

โครงการจัดทํา 
และปรับปรุง    
ผังเมือง 

กองช่าง  

2 2 2 2 5. ก่อสร้างและ
บํารุงรักษาแหล่งน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

จํานวนแหล่งน้ําที่ได้
ดําเนินการก่อสร้าง
หรือปรับปรุง 

ปีละ 
2 แหล่ง 

โครงการก่อสร้าง
และบํารุงรักษา
แหล่งน้ํา 

กองช่าง  

1 1 1 1 6. พัฒนาระบบไฟฟ้า 
สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างทั่วถึง 

จํานวนระบบไฟฟ้า 
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เพิ่มขึ้น  

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง 

โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้า 
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

กองช่าง  

  

- สร้าง/ซ่อมสร้าง 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และแก้ปัญหา
ยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริม
และรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี
โดยยึดหลักความ
สมดุลระหว่างการ
เป็นเมืองกับ
ชนบท 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2 2 2 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สร้างความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวนกิจกรรมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปีละไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม 

โครงการด้าน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง  

30 33 36 39 2. สนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
และการบําบัดน้ําเสีย 

จํานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะอันตราย 

ปีละไม่น้อยกว่า 
 30 เครือข่าย 

โครงการจัดการ
ขยะอันตราย 

กองช่าง  

1 1 1 1 3. ส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกของประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวนสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

โครงการปลูก
จิตสํานึกรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง  
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และแก้ปัญหา
ยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

อนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตและภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของ
สตูล โดยการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จํานวน
ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการ
อนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟู 

1 1 1 1 1. สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จํานวนกิจกรรมการ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

โครงการอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

3 3 3 3 2. สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีของท้องถิ่น 

จํานวนกิจกรรมทาง
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

ปีละไม่น้อยกว่า 
3 กิจกรรม 

โครงการด้าน
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

10 10 10 10 3. สนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา
อย่างต่อเนื่อง 

จํานวนกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริม 

ปีละไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 

โครงการด้าน
ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และแก้ปัญหา
ยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชน
ให้เกิด
ความยั่งยืน 
สังคมสงบ
สุข 

พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชน
ให้เกิด
ความยั่งยืน 
สังคมสงบ
สุข 

พัฒนาการศึกษา
ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ได้
มาตรฐาน 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เฉลี่ยสูงขึ้น 
2. เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น 
3. สถานพยาบาล
ที่ได้รับการ
พัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์
4. บุคลากรและ
สนามกีฬาได้รับ
การพัฒนา
มาตรฐาน 

1 1 1 1 1. ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาตลอด
ชีวิต 

จํานวนกิจกรรม
ทางการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

โครงการพัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด 

 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด 

 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด 

 

สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด 

 

2. การพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผล
สอบ O-net รร.นิคม
พัฒนาผัง 6 ทุกระดับ 
สูงขึ้น 

สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัดทุก
ปีการศึกษา 

โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4 4 4 4 3. ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ปีละไม่น้อยกว่า 
4 กิจกรรม 

โครงการด้าน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3 3 3 3 4. ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค และการ
สาธารณสุข 

จํานวนกิจกรรมการ
ป้องกันโรค การ
ควบคุมและ
สาธารณสุข 

ปีละไม่น้อยกว่า 
3 กิจกรรม 

โครงการด้าน
ป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค และ
การสาธารณสุข 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

     2 2 2 2 5. ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จํานวนกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ปีละไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม 

โครงการด้าน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1 1 1 1 6. ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จํานวนกิจกรรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

กองช่าง  

1 1 1 1 7. พัฒนาสนามกีฬา 
ลานกีฬา และ
สวนสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

จํานวนสนามกีฬา 
ลานกีฬา และ
สวนสาธารณะที่ได้รับ
การพัฒนา 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง 

โครงการพัฒนา
สนามกีฬา ลาน
กีฬา และ
สวนสาธารณะ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5 5 5 5 8. พัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู้
และทักษะที่สูงขึ้น และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 

จํานวนกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะบุคลากร
ทางกีฬาและจัด
แข่งขันกีฬา 

ปีละไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรม 

โครงการด้าน
พัฒนาทักษะ
บุคลากรทางกีฬา
และจัดแข่งขัน
กีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบจ.สตูล 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต 
/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 60 61 62 63 

- บริหาร
จัดการ
องค์กร
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

บริหาร
จัดการ
องค์กร
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมการใช้
หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน
และประชา
สังคมที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาของ 
อบจ. 

60 60 60 60 1. การวางแผนและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาสังคมที่เกณฑ์
กําหนดให้เข้ามามี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผน
และประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 60 

โครงการจัด
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองแผนและ
งบประมาณ 

 

80 80 80 80 2. พัฒนาและจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
สถานที่ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ
ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 80 

โครงการพัฒนา
และจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

90 90 90 90 3. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 90 

โครงการพัฒนา
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ  

1 1 1 1 4. ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค ความ
สมานฉันท์ และสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 

จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค ความ
สมานฉันท์ 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
ความสมานฉันท์ 
และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

กองการศึกษา ฯ 
กองกิจการสภาฯ 

 

7 7 7 7 5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 

จํานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบจ. 

ปีละไม่น้อยกว่า 
7 ช่องทาง 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถิ่น 

สํานักปลัดฯ  
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4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ลําดับ ยุทธศาสตร ์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 1. สํานักปลัด อบจ. 
2 ด้านสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
1. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

3 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยง
อย่างทั่วถึง 

1. กองช่าง 

4 ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม
น่าอยู่อย่างย่ังยืน 

1. กองช่าง 

5 ด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน 
สังคมสงบสุข 

1. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

7 ด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 1. สํานักปลัด อบจ. 
2. กองกิจการสภา อบจ. 
3. กองแผนและงบประมาณ 
4. กองคลัง 
5. กองช่าง 
6. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน 
8. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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4.4 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 1. ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ใน
ประเด็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก” โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลด้านพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและย่ังยืน ทั้งน้ี อบจ.สตูลได้กําหนดแนวทางการพัฒนาไว้
อย่างเป็นระบบตั้งแต่การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 2. ด้านสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างย่ังยืน เป็นยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในประเด็น “เกษตรย่ังยืน” โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า ทั้งน้ี อบจ.สตูลได้กําหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างเช่ือมโยงกัน 
ต้ังแต่การใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างมูลค่าสินค้า การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสินค้า และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
 3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทั่วถึง เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ในประเด็น “สังคมน่าอยู่” โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลด้านพัฒนาเส้นทางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน แต่สําหรับแนวทางการพัฒนาของ อบจ.สตูลน้ันก็ไม่ได้กําหนดไว้แต่เพียงเรื่อง
เส้นทางคมนาคมอย่างเดียว  ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างเข่ือนก้ันตลิ่ง สถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสาร ผังเมือง 
แหล่งนํ้า และระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเช่นกัน 
 4. ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคม
สงบสุข  ยุทธศาสตร์ทั้งสามด้านน้ีเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในประเด็น “สังคมน่าอยู่” ด้วย
เช่นเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูลด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน โดยยุทธศาสตร์ทั้งสามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กําหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่าง
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่จะนําไปสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
 5. ด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมภิบาล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชน ถึงแม้ในยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลจะไม่ได้กําหนดประเด็น
ดังกล่าวไว้ แต่เน่ืองจาก อบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ซึ่งมีความเป็นอิสระในการกําหนด
นโยบาย กําหนดแผนงานและงบประมาณ โดยยึดหลักความโปร่งใสและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ันการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ดังกล่าวน้ันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ  
 ดังน้ันการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในช่วงปี พ.ศ.2560-2563 ดังที่กล่าว
ไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่กําหนด และ
ครอบคลุมตามภารกิจอํานาจหน้าที่ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นความสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์ของจังหวัด
สตูลกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลด้วยเช่นกัน 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการ
กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 
และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1596  ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กําหนด
แนวทางการติดตามและประเมินแผลแผนพัฒนา ดังน้ี  
      ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี   
  1) การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล                

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทํากิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมา
ใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้า
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

  2) การกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 
   (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation)  
        (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness  Evaluation)  
   (3) การประเมนิผลกระทบ (Impact  Evaluation) 

      ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
      ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
      ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 
5.2 ระเบียบ วิธีในการในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังน้ี  
     1) จ้างองค์กรหรือสถาบัน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
     2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง  
  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ถ้ามี) , ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี, ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นน้ันๆ  ดําเนินการออกติดตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี/แผนดําเนินงาน ในพ้ืนที่ที่ดําเนินการ
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โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ประชากร คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการน้ัน ๆ  
โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์(บางโครงการ)  

5.3  กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด 
การสัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
  1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และ
ลําดับของข้อความ การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระสําคัญที่
ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
   (1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
คําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบน้ีนอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเช่ือถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
   (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เน่ืองจากบุคคลน้ันมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน ๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

  3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
กําลังเกิดอะไรข้ึน กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการ
ดําเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งน้ันสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลใน เชิงคุณภาพน้ันการสังเกตจะกระทําควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา 
และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนํามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฎการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมน้ีมีลักษณะเด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มี
ความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมน้ันให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) 
ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด 
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct  observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนน้ัน ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
กิจกรรม ที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมน้ัน ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต  
  4) การสํารวจ (surveys) ในที่น้ีหมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ 
 5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจําเป็นอย่างย่ิง               
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน           
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธ
กิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกําหนดหรือเลือกใช้เครื่องมืออย่าง
ใดอย่างหน่ึงในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถ
วัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 
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