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                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565   อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  
(3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตามขั้นตอนของระเบียบฯ  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น 3 )  และที่เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  www.satunpao.go.th     

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                    ประกาศ ณ วันที่  21  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖5 
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ค ำน ำ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล               

ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   และจัดท ารายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ซึ่งมีความมุ่งหมายเพ่ือวัดคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยประเมินความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

พร้อมน าเสนอแนวทางข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพ่ือปรับปรุง

นโยบายการพัฒนา  และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จะสะท้อนผลต่อ

การด าเนินงาน  กระตุ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการก าหนด

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น      

ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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จังหวัดสตูลแทนต าแหน่งที่ว่าง 

  -  ภาพกิจกรรม / โครงการ 
  -  ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
  -  ประมวลภาพลงพ้ืนที่เก็บแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
อบจ. สตูลฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) “ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  โดยด าเนินการ   
3  รูปแบบ  ดังนี้  
  1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ประกอบด้วย  ความส าเร็จการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมายของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ  ความส าเร็จของโครงการและบัญชีครุภัณฑ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  และความส าเร็จที่วัดได้ของ
โครงการและงบประมาณ  
  2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  
รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 7 อ าเภอของจังหวัดสตูล  จ านวน  384  คน  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจพร้อมทั้งสัมภาษณ์ 
  3.  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ด าเนินการให้ คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย              
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย  
  1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ   จ านวน 7 ยุทธศาสตร์        
ได้บรรจุโครงการและบัญชีครุภัณฑ์ไว้ในแผนจ านวน 159  โครงการ น ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  จ านวน 109  โครงการ ความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 68.60   
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  1.2  ความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  จากตัวชี้วัดทั้ง              
7 ยุทธศาสตร์  ที่ก าหนดไว้ทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด  มีความส าเร็จอยู่ในระดับสูง  จ านวน 32 ตัวชี้วัด และมี
ความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า  จ านวน 2 ตัวชี้วัด   

  1.3  ความส าเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและบัญชีครุภัณฑ์  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีประมาณ         
พ.ศ. 2565  ได้น าโครงการมาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  109  โครงการ  เป็นเงิน 162,541,160 
บาท  มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม  จ านวน 71 โครงการ  เป็นเงิน 53,360,435.30  บาท  และมีการกันเงิน
แบบก่อหนี้ผูกพัน / ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  22  โครงการ  เป็นเงิน 102,306,500 บาท  

  1.4  ความส าเร็จที่วัดได้ของโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   1.4.1 ความส าเร็จที่วัดได้ของโครงการและบัญชีครุภัณฑ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  จ านวน 159  โครงการ ได้น ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการ จ านวน 109  
โครงการ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 71 โครงการ  มีการก่อหนี้  ผูกผัน / ก่อหนี้ไม่ผูกพัน  และตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  จ านวน  22  โครงการ  รวมเบิกจ่ายและกันเงิน  จ านวน  93  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  85.30  และ  
ในระหว่างปีมีการยกเลิกโครงการ  จ านวน  16  โครงการ   

   1.4.2  ความส าเร็จของงบประมาณที่ด า เนินการของแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  มีการตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  539,060,800.00  บาท  น าไปอนุมัติงบประมาณเป็น
เงินทั้งสิ้น  162,541,160  บาท  มีผลการเบิกจ่ายระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น  53,360,435.30 บาท  และมีการ
ก่อหนี้ผูกพัน / ไม่ก่อหนี้ผูกพัน  และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น  102,306,500.00 บาท  รวมการ
เบิกจ่ายและกันเงิน  เป็นเงินทั้งสิ้น  155,666,935.30  บาท  คิดเป็นร้อยละ  95.77 

  2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของอบจ. สตูลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ. สตูลฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 384 คน  ทั้ง 7 อ าเภอของจังหวัดสตูล  สามารถจ าแนกข้อมูลผลการส ารวจ
ออกเป็น 3 ตอน  ซึ่งประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ
และช่องทางการรับข้อมูล 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สตูลฉบับทบทวนปี 2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมสรุป โดยใช้เกณฑ์การแปลผลระดับ
ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ   มี  5 ระดับ คือ 
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  ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00  คือ  ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20  คือ  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40  คือ  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60  คือ  ระดับความพึงพอใจ  น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80  คือ  ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  

  ผลการติดตามฯ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 84.00  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ยุทธศาสตร์พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน อันดับ 1 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 84.40  อันดับ 2  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน
สังคม  สงบสุข  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 84.20  อันดับ 3  ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 84.00   อันดับ 4  ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  คิดเป็นร้อยละ 83.80   อันดับ 
5  ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน  อยู่ในระดับมาก  คิดเป็น
ร้อยละ 83.20 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และความเห็นจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  รายละเอียดดังนี้ 

  3.1 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

 1.  ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนในสังคม 
 2.  ควรส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นถ่ิน 

   3.  ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
 4.  ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรให้มากข้ึน 
 5.  ควรสร้างความรู้ด้านการยอดขายออนไลน์ให้ชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น TikTok , 

Facebook , Line 
    6.  ขุดบ่อน้ าในชุมชนเพ่ือการบริโภคและอุปโภคอย่างทั่วถึงยามภัยแล้ง 
  7.  จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง   
  8.  ส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องก าจัดขยะอันตราย 
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  9.  เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ให้มากขึ้น  ครอบคลุมจนถึงระดับหมู่บ้าน  
เพราะส่วนใหญ่ประชาชนเข้าใจ / รับรู้  ว่าโครงการที่ด าเนินการเป็นของ  อปท. ในพ้ืนที่ของตน 
  10.  ควรจัดให้มีจุดเชคอิน / แลนด์มาร์ค  ตลาดคนเดินไนท์พล่าซ่า  เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาพักค้างคืนก่อน / หลัง  ลงเกาะหลีเป๊ะ 
 

  3.2 ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

    ข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
  1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรมีแหล่งข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัย
ธรรมชาติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เช่น  สภาวการณ์น้ าท่วม  ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์  ช่องทางสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้น ๆ ได้รับทราบข้อมูล  เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงท ี
  2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรรับเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการกับปัญหา
ที่ส าคัญในระดับจังหวัด  เช่น  ปัญหาขยะ  ปัญหายาเสพติด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้
เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   
  3.  ในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ  แต่ละครั้งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  ควรแจ้งข่าวสารให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับทราบในเบื้องต้น  และควรจัดให้มี
ภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังด้วยทุกครั้ง 
  4.  ทุกโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  
เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพราะส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจ     
ว่าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้น ๆ  
  5.  ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการที่มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและระยะเวลายาว
หลังจากได้ใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง  เช่น  ถนน  สะพาน  เป็นต้น    
  6.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรจัดโครงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  ให้มากข้ึนกว่าเดิม 
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    ข้อเสนอความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  จากการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ผลออกมาได้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากกว่าปีก่อน ๆ  เนื่องจากมีการประชุมหารือก่อนด าเนินการ  โดยผู้ประเมินได้รับความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามที่จ าเพาะเจาะจงตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  เป็นค าถามที่ไม่เปิดกว้างเกินไป  ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ความคิดเห็นได้มากขึ้น   

  ส าหรับผลส าเร็จของการติดตามและประเมินผลฯ  ที่ปรากฏทั้ ง  7 ยุทธศาสตร์                
เกณฑ์คะแนนและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และคะแนนแต่ละด้านใกล้เคียงกัน  แสดงให้เห็นว่าการ
ท างานครอบคลุมทั้ง  7 ยุทธศาสตร์  ส่วนความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น    
จาก 34  ตัวชี้วัด  อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง  32  ตัวชี้วัด  และอยู่ในระดับต่ า 2 ตัวชี้วัด  ซึ่งต้องพัฒนายกระดับ
ในคราวต่อไป  ส่วนความส าเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและบัญชีครุภัณฑ์  ผลส าเร็จยังค่อนข้างต่ า  
เนื่องจากมีการพิจารณาตั้งจ่ายครุภัณฑ์รายการใหม่จากเงินเหลือจ่ายช่วงปลายปีงบประมาณ  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีบประมาณนั้นได ้        

  3.  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 รายละเอียด
ดังนี้  
  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ( ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล  ประกาศ ณ วันที่  2  กันยายน  2564 )  มีรายละเอียดดังนี้  
  3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  คะแนนเต็ม 100 ได้คะแนน 97 คะแนน  
  3.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   คะแนนเต็ม 100 ได้คะแนน 100 คะแนน 
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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดในหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่ปกคลุมจังหวัดสตูลทั้งจังหวัด อ านาจหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล คือ การให้บริการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
สตูล ได้แก่ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ        
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้ เกิดความยั่ งยืน  สังคมสงบสุข และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล   เป็นต้น               
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  5 พ.ศ. 2562             
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  
   การด าเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งส าคัญที่สุดคือการมุ่งสู่การด าเนินงานอย่าง       
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงท าให้หน่วยงานส่วนกลางได้มีการออกระเบียบเพ่ือควบคุมให้  อปท. ทุกระดับ เกิดการ
ท างานที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ก าหนดให้ อปท. มีการติดตาม
และประเมินผลที่ได้น าไปใช้ในการแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของ อปท. อย่างต่อเนื่อง 
  การตรวจติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานหรือการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนา
องค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งนี้  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการก าหนด
นโยบายแผนงานและแนวทางในการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)     

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่ำอยู่” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์                

7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

  1. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

  2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  

  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 



2 
 

  4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

  5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  

  7. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  

  ผลส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง และบัญชี
ครุภัณฑ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 159 โครงการ งบประมาณ 539,060,800.00 บาท  และได้น า
แผนงานเหล่านี้แปลงไปสู่การปฏิบัติโดยประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีโครงการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
ระหว่างปี  จ านวน 109  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 162,541,160.00 บาท 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 
2. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 

 “ระบบติดตำม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง     
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ      
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่“ การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการ     
มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการ  
ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
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ทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้ว            
ผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค     
เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่าย
สูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน แต่ในบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียวโดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (Full-time) 
เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า  มีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม  หรือจากการติดตามการประเมินผล           
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจ  ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน 
 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการกิจกรรม        
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่า          
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น  ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่   การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่   
การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น        
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่   นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลา  
ในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
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วัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input)       
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ( implementation process) การประเมิน          
ผลผลิตนโยบาย (policy outputs) ประเมินผลลัพธ์นโยบาย  (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts)  สิ่งที่จะได้หรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่ จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคมองค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด    
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น ๆ ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ    
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้  
  1)  เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน   
ประกอบด้วย  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมาย  
ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  และผลส าเร็จที่วัดได้ของโครงการและงบประมาณ 
  2)  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
  3)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการ  และข้อเสนอแนะ  
  4)  เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   



5 
 

   1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก      จ านวน 3 คน 
   2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวน 2 คน 
   3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
   4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2 คน 
   5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ค าสั่งที่ 570/2561  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และค าสั่งที่ 62/2564   ลงวันที่    
18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   

 ข้อ  29  ให้ คณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

             (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม  เพ่ือก าหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 (2)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 การติดตามการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565   (รายไตรมาส)  

 การติดตามการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมวดเงินอุดหนุน 

  การออกติดตามและประเมินผลโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชน    
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4 )  คณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น   สามารถแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 



6 
 

5. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด  มีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม  เพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผล
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
 1.1  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   (1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3)  ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร    

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

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

 1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
  (1)  การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
  (2)  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 
                             (3)  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดเวลาของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
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  ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

6. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 4 แบบ ได้แก่  
  1. แบบประเมินแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 2. แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายของทุกส่วนราชการ  
จากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล / ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
 4. แบบประเมินระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การประกอบด้วย  
ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมาย  ความส าเร็จการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  และผลส าเร็จที่วัดได้ของโครงการและงบประมาณ 
  
7. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้  
 1. ท าให้เกิดความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นไปตามแผนฯ          
ที่ได้จัดท าไว้หรือไม่  
 3. ท าให้ทราบระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 4. ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินงาน 
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สวนที่ 2  

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง 

   จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับ
รวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้้าทะเล) เป็นล้าดับที่ 63 ของประเทศ และล้าดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ 
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และ
เส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

และอ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศ

มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 

    โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล     
กับจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
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ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

 

 จากข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทุกจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ในกลุ่มอ่าวไทย มีพ้ืนที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่ติดประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ทาง                    
ใต้สุดฝั่งทะเลอันดามัน คือประเทศมาเลเซีย ท้าให้มีจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงการค้าขายชายแดนมีขนาด
พ้ืนที่ใหญ่เป็นล้าดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเรียงตามล้าดับ คือ จังหวัดตรัง 
กระบี่ พังงา ระนอง ตามล้าดับ 

ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน 
 

 
 

 

ระนอง 

พังงา 

ภูเก็ต 

กระบี่ 

ตรัง 

สตูล 

ประเทศเมียนมาร ์

ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสตลู 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

       จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับภูเขา พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น                  
เนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส้าคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเล  ด้านตะวันตก 
และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนน้้าเค็มขึ้นถึงมีป่าแสมหรือ
ป่าโกงกางอยู่เป็นจ้านวนมาก เป็นจังหวัดที่มีล้าน้้าสายสั้นๆ ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือและทิศตะวันออกของ
จังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัด
สงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซียและยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัด
กระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ส้าคัญได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่          
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 
ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ สิงหาคม 2561 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

        พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดประเทศไทยและอ่าวไทย
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับ
ฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพียง 4 เดือน เดือน
มกราคม ถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี 2557- 2563 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,419.5 มม. ตกชุกในเดือน เมษายน    
ถึง เดือนตุลาคม                                
                 ส้าหรับ ปี พ.ศ. 2563 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 24.16  
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 38.5 องศาเซลเซียส วันที่ 20 มีนาคม 2563 และอุณหภูมิต่้าสุดวัดได้  
20.5 องศาเซลเซียส วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 72.2 มิลลิเมตร       
วันที่ 29 มิถุนายน 2563    
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  1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของทรัพยากรดินภายในเขตจังหวัดสตูล มีลักษณะดินที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
พ้ืนที่และวัตถุต้นก้าเนิดดิน สรุปได้ดังนี้ 
 - บริเวณที่เป็นสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระท้าของคลื่นหรือ
กระแสน้้าทะเลมีลักษณะแคบเป็นแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นช่วงๆ พบโดยทั่วไปในเขตอ้าเภอทุ่งหว้า และ
อ้าเภอละงู เนื่องจากสันหาดและสันทรายเหล่านี้เป็นทรายส่วนใหญ่ ดังนั้น  ดินที่พบส่วนใหญ่จึงมีเนื้อดิน                  
เป็นทรายจัดมีการระบายน้้ามากเกินไป มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต่้า 
 - บริเวณที่ราบลุ่มน้้าทะเลท่วมถึง เกิดจาการทับถมของตะกอนล้าน้้าจากแผ่นดินที่ไหลลงสู่ทะเล 
และปะปนกับตะกอนของน้้าทะเล ท้าให้มีการทับถมเกิดแผ่นดินขนานกับชายฝั่งทะเลขึ้นพ้ืนที่เหล่านี้จะ                 
ปกคลุมด้วยพืชพรรณพวกไม้โกงกาง มีการระบายน้้าเลวมากเนื่องจากมีสภาพน้้าแช่ขัง ลักษณะเนื้อดินทั่วไป
เป็นดินเหนียวทั้งดินบนและดินล่าง พบอยู่ทั่วไปบริเวณอ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอละงู อ้าเภอท่าแพ และอ้าเภอ
เมืองสตูล 
 - บริเวณที่ราบลุ่มน้้าทะเลเคยท่วมถึง เป็นที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ถัดจากที่ราบ     
น้้าทะเลท่วมถึง เกิดจากการทับถมกันของตะกอนน้้าทะเลและเป็นบริเวณที่น้้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน พบใน
เขตอ้าเภอเมืองสตูล อ้าเภอท่าแพ อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุ่งหว้า ลักษณะเป็นตะกอนดินเนื้อละเอียด ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพวก ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งปะปนกับเปลือกหอย มักพบเปลือกหอยปนอยู่ในชั้นดิน
ล่าง  มีการระบายน้้าเร็ว  พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ส่วนมากเป็นพวก หรือเสม็ด แต่โดยทั่วๆ     
ไปแล้วบริเวณนี้ใช้ประโยชน์ในการท้านาเป็นหลัก 
 - บริเวณที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงและลานตะพักล้าน้้า เป็นบริเวณที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า
ต่างๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาลงสู่ทะเล ซึ่งการทับถมนี้จะเกิดในบริเวณที่ลุ่มริมฝั่งน้้าที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงบริเวณ               
สันดินริมน้้า ในบางแห่งจะมีน้้าท่วมถึงเป็นครั้งคราวในฤดูน้้าหลากหรือฤดูฝน 
       ส้าหรับบริเวณที่เป็นลานตะพักน้้านั้น มักเกิดติดต่อกับที่ราบลุ่มท่วมถึง ตะกอนดินที่พบจะมีลักษณะ
ตั้งแต่เนื้อละเอียดจนถึงหยาบมีการระบายน้้าเลวถึงดีพบอยู่ทั่วๆ ไปในทุกอ้าเภอของจังหวัดสตูล 
 - บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ดอนหรือที่ลาดเชิงเขาซึ่งเกิดจาก
การผุพังสลายตัวการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนย้ายวัตถุไปทับถมที่อ่ืน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลการ              
กัดเซาะของล้าธาร ดินที่พบในบริเวณนี้มักเป็นดินลึก และอาจพบดินตื้นหรือดินค่อนข้างตื้นบริเวณเนินเขาหรือ
เป็นดินที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนโดยพบเศษหินหรือก้อนหินที่ก้าลังผุสลายตัว ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อดินมักเป็นดิน
หยาบหรือละเอียดปานกลาง ดินมีการระบายน้้าดีพบอยู่ทั่วๆ ไปในทุกๆ อ้าเภอของจังหวัดสตูล 
 - บริเวณพ้ืนที่เขาและภูเขา เป็นบริเวณที่มีความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า 35 % ขึ้นไปมีลักษณะ
เป็นสันเขา หรือเทือกเขาเป็นแนวยาว เขาและภูเขาจะทอดเป็นแนวยาวเหนือใต้อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ
ของจังหวัด ซึ่งเขาและภูเขาท่ีปรากฏในจังหวัดสตูลเกิดจากหินหลายชนิด เช่น เขาหินปูน ลักษณะที่พบเป็นเขา   
ลูกเล็กๆ อยู่ เป็นหย่อมๆ หรือพบเป็นเทือกเขาใหญ่ พบบริเวณอ้าเภอเมืองสตูล อ้าเภอละงู อ้าเภอทุ่งหว้า            
และบางส่วนของเกาะตะรุเตา บางครั้งอาจพบปะปนอยู่กับเขาหินดินดานเป็นหินดินดานสีด้า หินแกรนิต ลักษณะ
ที่พบเป็นเทือกเขาใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอ้าเภอควนโดน ติดต่อกับจังหวัดสงขลา และทางด้านเหนือ                   
ของอ้าเภอควนกาหลง เป็นต้น  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 
      หน่วยการปกครอง 
 1)  อ้าเภอ        7   อ้าเภอ 
 2)  ต้าบล       36   ต้าบล 
 3)  หมู่บ้าน              280   หมู่บ้าน 
 4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด       1   แห่ง 
 5)  เทศบาล          7   แห่ง (1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต้าบล) 
 6)  องค์การบริหารส่วนต้าบล      34   แห่ง 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 

ล าดับ อ าเภอ 
เขตการปกครอง จ านวน

ประชากร 
พื้นที่ 

(ตร.กม) 
สัดส่วน

ประชากร/พื้นที่ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1. อ้าเภอเมืองสตูล 12 71 4 10 115,687 881.01 131.31 
2. อ้าเภอละงู 6 61 1 6 73,484 324.00 226.80 
3. อ้าเภอทุ่งหว้า 5 35 1 5 24,347 272.63 89.30 
4. อ้าเภอควนกาหลง 3 32 - 3 35,376 396.00 89.33 
5. อ้าเภอควนโดน 4 31 1 4 27,041 199.03 135.86 
6. อ้าเภอท่าแพ 4 31 - 4 29,654 197.25 150.33 
7. อ้าเภอมะนัง 2 19 - 2 18,509 312.00 59.32 

รวม 36 280 7 34 324,098 2,581.92 125.53 
  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 

 การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ            
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน 
    ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ้า
จังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจั งหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ           
รวมจ้านวน 99 หน่วย ประกอบด้วย 
 - หน่วยราชการบริหารส่วนภมูิภาคประจ้าจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน 
 - หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 53 หน่วย  
 - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หน่วย 
  - การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   - เทศบาล 7 แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลต้าบล 6 แห่ง) 
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
   - องค์การบริหารส่วนต้าบล 34 แห่ง 
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  2.2  การเลือกตั้ง   
ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 231,062 - 
2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 171,609 74.27 
3. ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 59,453 25.73 
4. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,770 7.44 
5. จ้านวนบัตรเสีย 10,847 6.32 

ที่มา: กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2563 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 232,933 - 

2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 173,054 74.29 

3. ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 59,879 25.71 

4. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,541 6.09 

5. จ้านวนบัตรเสีย 7,655 4.42 

ที่มา: กองกิจการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
จ าแนกตามจังหวัด เรียงตามการใช้สิทธิเลือกตั้งจากมากไปหาน้อย 

ล าดับที ่ จังหวัด 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ 
บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

ร้อยละ 

1 ล้าพูน 332,838 290,702 87.34 15,078 5.19 4,324 1.49 

2 แม่ฮ่องสอน 173,490 144,801 83.46 9,300 6.42 1,884 1.30 

3 เชียงใหม ่ 1,303,580 1,086,307 83.33 61,380 5.65 16,227 1.49 

4 พัทลุง 409,265 340,788 83.27 14,312 4.20 6,567 1.93 

5 สตูล 231,150 190,292 82.32 10,452 5.49 2,865 1.51 

77 หนองคาย 403,415 270,467 67.04 16,694 6.17 2,965 1.10 

 ที่มา : ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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จังหวัดล้าพูน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด (ร้อยละ 87.34) จังหวัดหนองคาย มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 67.04) ในส่วนของจังหวัดสตูล มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในล้าดับที่  5 (ร้อยละ 82.32)           
จากทั้งหมด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

3. ประชากร 

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2563  จ้านวน  324,098 คน แยกเป็น  

- ประชากรเพศชาย    จ้านวน   161,303  คน 
- ประชากรเพศหญิง    จ้านวน   162,795  คน 
- จ านวนครัวเรือน    จ้านวน   105,903  หลัง 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ/เทศบาล 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 อ้าเภอเมืองสตูล  57,299 58,388 115,687 39,466 

 - ส้านักทะเบียนอ้าเภอเมืองสตูล 32,447 33,330 65,777 18,364 

 - ส้านักทะเบียนเทศบาลเมืองสตูล 11,146 11,998 23,144 10,023 

 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลคลองขุด 10,554 9,815 20,369 9,086 

 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลเจ๊ะบิลงั 2,016 2,023 4,039 997 

 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลฉลุง 1,136 1,222 2,358 996 

2 อ้าเภอละงู 36,467 37,017 73,484 23,703 

 - ส้านักทะเบียนอ้าเภอละงู 34,087 34,388 68,475 20,869 

 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลก้าแพง 2,380 2,629 5,009 2,834 

3 อ้าเภอทุ่งหว้า 12,180 12,167 24,347  7,880 

 - ส้านักทะเบียนอ้าเภอทุ่งหว้า 10,594 10,514 21,108 6,649 

 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลทุ่งหว้า 1,586 1,653 3,239 1,231 

4 อ้าเภอควนกาหลง 17,754 17,622 35,376 11,917 

5 อ้าเภอควนโดน 13,427 13,614 27,041 7,902 

 - ส้านักทะเบียนอ้าเภอควนโดน 10,720 10,895 21,615 5,977 

 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลควนโดน 2,707 2,719 5,426 1,925 

6 อ้าเภอท่าแพ 14,703 14,951 29,654 8,716 

7 อ้าเภอมะนัง 9,473 9,036 18,509 6,319 

รวม 161,303 162,795 324,098 105,903 
 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล ณ เดือน ธันวาคม 2563     
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 ภาพแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงแนวโน้มจ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดสตูล ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

 

  จากภาพ เป็นกราฟปิรามิดทรงระฆังที่แสดงแนวโน้มจ้านวนประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
จังหวัดสตูล ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มประชากรลดลง จ้านวนวัยเด็กลดลง จ้านวน
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อายุยืนมากข้ึน 
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แสดงอัตราส่วนการเป็นภาระประชากรจ าแนกตามกลุ่มวัยจงัหวัดสตูล ปี พ.ศ.2563 

กลุ่มวัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัยเด็ก (0-14 ปี)             73,901  22.84 
วัยท้างาน (15-59 ปี)            208,328  64.38 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)             41,357  12.78 

รวมทั้งสิ้น            323,586  100.00 
อัตราส่วนการเป็นภาระ (Dependency Ratio)                                              55.33 
 - อัตราการเป็นภาระในวยัเด็ก (Child Dependency Ratio)                                   35.47 
 - อัตราการเป็นภาระในวยัสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio)                            19.85 

  ตารางแสดงแนวโน้มอัตราส่วนการเป็นภาระประชากรจ าแนกตามกลุ่มวัยจังหวัดสตูล ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

กลุ่มวัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัยเด็ก (0-14 ปี) 70,782 18.61 
วัยท้างาน (15-59 ปี) 221,937 58.36 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 87,561 23.03 

รวมทั้งสิ้น 380,280 100.00 
อัตราส่วนการเป็นภาระ (Dependency Ratio)                                              71.35 
- อัตราการเป็นภาระในวยัเด็ก (Child Dependency Ratio)                                   31.89 
- อัตราการเป็นภาระในวยัสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio)                            39.45 

อัตราส่วนการเป็นภาระ(Dependency Ratio) หมายถึง จ้านวนประชาชนที่ไม่ได้ท้างานเชิงเศรษฐกิจ 
ต่อจ้านวนคนที่อยู่ในวัยท้างานเชิงเศรษฐกิจ ค้านวณจากจ้านวนประชากรวัยเด็ก(อายุ  0-14 ปี) และประชากร
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้น) รวมกันต่อประชากรในวัยท้างาน (อายุ 15 -59 ปี) แสดงอัตราส่วนประชาชน 100 
คน แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) อัตราการเป็นภาระในวัยเด็ก (Child Dependency Ratio) 2) อัตราการ
เป็นภาระในวัยสูงอายุ(Old-age Dependency Ratio) 

 จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ.2563 อัตราส่วนการเป็นภาระ คิดเป็นร้อยละ 55.33 อัตราการ
เป็นภาระในวัยเด็ก คิดเป็นร้อยละ 35.47 และอัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 19.85 แนวโน้ม
ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า อัตราส่วนการเป็นภาระเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.35 อัตรา การเป็น ภาระในวัย
เด็ ก  เพ่ิมขึ้ นคิด เป็ นร้อยละ 31.89 และอัตราการเป็ นภาระในวัยสู งอายุ เพ่ิ มขึ้น  คิด เป็น ร้อยละ                
39.45 ตามล้าดับ 
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 4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจในการด้าเนินการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนและการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ              
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงในจังหวัดสตูลมีหน่วยงานสถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน แบ่งเป็น    
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ้านวน 6 หน่วยงาน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน                
มีสถานศึกษา จ้านวน 594 สถานศึกษา จ้านวนผู้เรียนทั้งสิ้น 94,602 คน และมีจ้านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งสิ้น 7,027 คน 

 ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 

ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษา จ าแนกรายอ าเภอ 

ที่ หน่วยงาน 
เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่า
แพ 

ละง ู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

1 สพป.สตูล 
- อนุบาลถึงประถมศึกษา 
- อนุบาลถึงมธัยมตอนตน้  
- จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

44  
22 
16   
  6 

13 
10 
2 
1 

20 
15 
5 
0 

18 
15 
3 
0 

45 
34 
10 
1 

17 
16 
1 
0 

10 
6 
4 
0 

167 
118 
41 
8 

2 สพม.เขต16 (เฉพาะสตูล)   3 1 1 2 2 2 1 12 
3 สศศ.สตูล 

- รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 2 
 1 
 1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

4 สช.สตูล  
- สามัญศึกษา 
- ศาสนาควบคู่สามัญ 
- ตาดีกา 
- ปอเนาะ 
- การศึกษานอกระบบ  

86 
 8 
7 

63 
0 
8 

35 
0 
5 

24 
4 
2 

28 
3 
2 

20 
2 
1 

31 
2 
1 

27 
1 
0 

66 
5 
0 

56 
1 
4 

24 
5 
0 

18 
1 
0 

5 
2 
0 
3 
0 
0 

275 
25 
15 

211 
9 

15 
5 กศน.จังหวัดสตูล 1 1 1 1 1 1 1 7 
6 อาชีวศึกษาสตูล 2 1 1 0 1 0 0 5 
7 วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล 0 0 0 0 1 0 0 1 
9 สถจ.สตลู 

- อบจ.สตูล 
- เทศบาล 
- อบต. (โรงเรียน) 
- อบต. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

27 
0 
6 
0 

21 

13 
0 
0 
0 

13 

21 
0 
0 
0 

21 

12 
0 
0 
0 

12 

26 
0 
0 
0 

26 

12 
0 
0 
1 

11 

10 
1 
0 
0 
9 

121 
1 
6 
1 

113 
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ที่ หน่วยงาน 
เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่า
แพ 

ละง ู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

7 วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล 0 0 0 0 1 0 0 1 
9 สถจ.สตลู 

- อบจ.สตูล 
- เทศบาล 
- อบต. (โรงเรียน) 
- อบต. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

27 
0 
6 
0 

21 

13 
0 
0 
0 

13 

21 
0 
0 
0 

21 

12 
0 
0 
0 

12 

26 
0 
0 
0 

26 

12 
0 
0 
1 

11 

10 
1 
0 
0 
9 

121 
1 
6 
1 

113 
10 พศจ.สตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
11 กองร้อยตชด.ที่ 436 0 0 2 0 0 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 167 64 74 64 142 56 27 594 
ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

จากตารางข้างต้น พบว่าสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จ้านวนทั้งสิ้น 594 สถานศึกษา ซึ่งอ้าเภอเมือง
สตูลมีสถานศึกษามากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.11 ของจ้านวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูลทั้งหมดอ้าเภอ
ละงู เป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 23.91 และอ้าเภอควนกาหลง เป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 12.46 
ตามล้าดับ 

          ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 

   ตารางแสดงจ านวนนักเรียนในจังหวัดสตลู จ าแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงานการศึกษา 

 
  

หน่วยงาน ปฐมวัย 
ประถม 

ศึกษา 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

อน ุ

ปริญญา 
ป.ตรี พิเศษ รวม 

สพม.เขต16 - - 5,642 4,462 - - - - - 10,104 
สพป.สตูล 5,969 19,454 2,374 - - - - - - 27,797 
สศศ.สตูล - 243 353 207 - - - - 264 1,067 
สช.สตูล   3,589 8,480 4,512 2,916 - - - - 17,452 36,949 
อาชีวศึกษาสตูล - - - - 2,321 970 - 37 - 3,332 
กศน.จังหวัดสตูล - 138 1,981 2,418 - - - - - 4,537 
วิทยาลยัชุมชนสตูล - - - - - - 770 - - 770 
มรภ.สข. วิทยาเขต
สตูล 

- - - - - - - 75 - 75 

สถจ.สตูล 7,219 2,061 462 - - - - - - 9,742 
พศจ.สตูล - - 31 - 31 - - - - 31 
กองร้อยตชด.                
ที่ 436 

48 124 - - - - - - - 172 

รวมทั้งสิ้น 16,825 30,500 15,355 10,003 2,352 970 770 112 17,716 94,602 
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   จากตารางข้างต้น พบว่า จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีมากที่สุด 
จ้านวน 36,949 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06 ของจ้านวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ้านวน 27,797 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38 และนักเรียน               
ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ้านวน 10,104 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68         
ตามล้าดับ 

ตารางสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน สัดส่วน 

รัฐบาล เอกชน รวม รัฐบาล : เอกชน 
ปฐมวัย 13,236 3,589 16,825 79 : 21 
ประถมศึกษา 22,020 8,480 30,500 72 : 28  
มัธยมศึกษาตอนต้น 10,843 4,512 15,355 71 : 29 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,087 2,916 10,003 71 : 29 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2292 13 2,305 99 : 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 968 16 984 98 : 1 
อนุปริญญา 770 0 770 100 : 0 
ปริญญาตรี  112 0 112 100 : 0 

รวมทั้งสิ้น 57,328 19,526 76,854 75 : 25 

***หมายเหตุ  ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมขอ้มูลของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล และสถานศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 

    จากตารางข้างต้น พบว่า สัดส่วนของผู้เรียนในสถานศึกษาของจังหวัดสตูล จ้านวนทั้งสิ้น 76,854 คน 
แบ่ งเป็นนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล  จ้านวน 57,328 คน คิด เป็นร้อยละ 75 และนักเรียน                   
ในสถานศึกษาของเอกชน จ้านวน 19,526 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

ตารางสัดส่วนของผู้เรียนเปรียบเทียบกับครูในจังหวัดสตูล 

ที่ หน่วยงาน นักเรียน ครู อัตราส่วน 

1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 27,823 2,354 1 : 12 
2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  10,104 677 1 : 15 
3 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

- ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

1,067 
803 
264 

95 
59 
36 

1 : 11 
1 : 14 
1 : 7 

4 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา) 
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคู่สามัญ) 
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจา้มัสยิด (ตาดีกา) 
- ปอเนาะ 
- การศึกษานอกระบบ  
 

36,949 
11,909 
7,588 
16,628 

393 
431 

2,714 
731 
433 

1,457 
40 
53 

1 : 14 
1 : 16 
1 : 18 
1 : 11 
1 : 10 
1 : 8 
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ที่ หน่วยงาน นักเรียน ครู อัตราส่วน 

5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

4,537 128 1 : 35 

6 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3,332 268 1 : 12 
7 วิทยาลัยชุมชน 770 128 1 : 6 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 75 31 1 : 1 
9 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตลู 9,742 600 1 : 16 
10 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 31 9 1 : 3 
11 กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 436 172 23 1 : 7 

รวมทั้งสิ้น 94,602 7,027 1 : 13 
   

จากข้างต้น พบว่า จ้านวนนักเรียนในจังหวัดสตูล มีจ้านวนทั้งสิ้น 94,602 คน และมีจ้านวนครูผู้สอน 
จ้านวนทั้ งสิ้น  7,027 คน เมื่ อน้ ามาคิดอัตราส่วนเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนต่อจ้านวนครูผู้ สอน                
จะได้ท้ากับอัตราส่วน 1 : 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่
แตกต่างกันน้อยที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนธรรมจักรวิทยา (วัดมงคลมิ่งเมือง) สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล ตามล้าดับ 

ตารางจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา จ าแนกตามประเภทความพิการ  

ล าดับ ประเภทความพิการ เพศชาย เพศหญิง รวม 

1 บกพร่องทางการเห็น 5 4 9 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 9 7 16 
3 บกพร่องทางสตปิัญญา 63 32 95 
4 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 22 15 37 
5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 1,890 730 2,620 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 9 5 14 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 9 3 12 
8 ออทิสติก 31 6 37 
9 ความพิการซ้อน 21 6 27 

รวม 2,059 808 2,867 

ตารางจ านวนนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทความพิการ 

ล าดับ ประเภทความพิการ บริการในศูนย์ บริการนอกศูนย์ รวม 

1 บกพร่องทางการเห็น 7 1 8 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 5 0 5 
3 บกพร่องทางสตปิัญญา 60 28 88 
4 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ 48 9 57 
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ล าดับ ประเภทความพิการ บริการในศูนย์ บริการนอกศูนย์ รวม 

สุขภาพ 
5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 2 1 3 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 3 1 4 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 0 0 0 
8 ออทิสติก 23 5 28 
9 ความพิการซ้อน 51 21 72 

รวม 199 66 265 

  ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

    โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จ้านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6    
มีจ้านวนนักเรียน ดังนี้ 

ระดับชั้น ชั้นปี 
ปีการศึกษา 2564 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล อนุบาล 1 14 10 24 

อนุบาล 2 25 36 61 

อนุบาล 3 28 25 53 

รวม  67 71 138 

ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่  1 35 42 77 

ประถมศึกษาปีที่  2 39 36 75 

ประถมศึกษาปีที่  3 25 39 64 

ประถมศึกษาปีที่  4 25 41 66 

ประถมศึกษาปีที่  5 32 41 73 

ประถมศึกษาปีที่  6 26 37 63 

รวม  182 236 418 

มัธยมศึกษา 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 38 33 71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 25 55 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 37 49 

รวม 80 95 175 

รวมทั้งสิ้น 329 402 731 

  ที่มา : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ข้อมูล ณ มกราคม 2564 
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4.2 การสาธารณสุข  

                     (1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

                 จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่สถาน
บริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา 

 
    ตารางแสดง จ านวนสถานบริการสาธารณสุของรัฐ จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
รพท./
เตียง 

รพช./เตียง 
อัตราส่วน รพ.สต. 

ศูนย์สุขภาพชุมชน นคม. 
เตียง : ประชากร ขนาดใหญ่ ทั่วไป 

เมือง 1/186 -     1 : 613 2 
(รพ.สต.คลอง
ขุด, รพ.สต.

ฉลุง) 

16 2 
(ศสม.พิมาน,                   
ศรีพิมาน) 

- 

ควนโดน - 1/30     1 : 878 1 
(รพ.สต.ควน

โดน) 

3 - - 

ควนกาหลง - 1/30     1 : 1,160 - 7 - 1 

ท่าแพ - 1/30     1 : 973 - 5 1 
(ศสช.ต้าบลท่าแพ) 

- 

ละงู - 1/90     1 : 1,199 1 
(รพ.สต.ปากน้้า) 

9 1 
(ศสช.ต้าบลก้าแพง) 

- 

ทุ่งหว้า - 1/30     1 : 801 - 7 - - 

มะนัง - 1/10     1 : 603 - 4 - - 

รวม 1/186 6/250     1 : 804 4 51 4 1 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2564 

   (2) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จ านวนเตียงต่อจ านวนประชากร 
         จังหวัดสตูล มีจ้านวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจ้านวนเตียงต่อ
จ้านวนประชากร ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร 

สถานบริการสาธารณสุข จ านวนประชากร จ านวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 

โรงพยาบาลสตูล 115,877 203 1 : 570 

โรงพยาบาลละง ู 73,281 83 1 : 883 

โรงพยาบาลควนกาหลง 35,308 33    1 : 1,170 

โรงพยาบาลควนโดน 26,998 31 1 : 871 

โรงพยาบาลท่าแพ 29,775 33 1 : 902 



23 

 

สถานบริการสาธารณสุข จ านวนประชากร จ านวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า 24,349 36 1 : 676 

โรงพยาบาลมะนงั 18,472 34 1 : 543 

รวม 324,062 453 1 : 715 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 

 
 (3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ.2558-2563 

                  จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ.2558-2563 
ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2558-2563 

สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ 
เป้าหมาย 
แผนฯ 12 

ปี             
2558 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 

อัตราเกิด : 1,000 ประชากร - 14.45 13.04 11.50 16.18 11.48 9.72 

อัตราตาย : 1,000 ประชากร - 5.31 5.21 4.85 5.25 5.30 4.41 

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  % 1.2 0.91 0.78 0.67 1.10 0.52 0.49 

อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมีชีพ 100,000 คน ไม่เกิน 15  0.00 48.43 81.83 40.08 26.93 84.87 

อัตราทารกตายปริก้าเนิด: การเกิด 1,000 คน ไม่เกิน 9 8.59 7.99 7.91 6.01 5.65 5.40 

ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 
10 

16.34 14.29 14.65 14.65  13.71 13.44 

                                                           ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 

 (4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ านวน 10 อันดับแรก ปี 2559-2563 
       จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี 2559-2563 ดังนี้ 

ตารางแสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 2559 - 2563 

 

โรค 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 

จ านวน 

อัตราป่วย : 

แสน

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย : 

แสน 

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย :  

แสน

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย :  

แสน

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย:                                                                      

แสน       

ประชากร 

 

1. อุจจาระรว่ง 5,039 1,608.79 3,559 1,136.27 3050 973.77 3020 964.19 3843 1187.63 

2. ตาแดง 478 152.61 463 147.82 341 108.87 320 102.17 308 95.18 

3. ปอดบวม 732 233.70 901 287.66 757 241.69 626 199.86 791 244.45 

4. สุกใส 219 69.92 286 91.31 259 82.69 258 82.37 200 61.81 

5. ไข้เลือดออก 346 110.47 74 23.62 110 35.12 168 53.64 52 16.07 

6. มือ เท้า ปาก 255 81.41 251 80.14 314 100.25 174 55.55 238 73.55 
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โรค 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 

จ านวน 

อัตราป่วย : 

แสน

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย : 

แสน 

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย :  

แสน

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย :  

แสน

ประชากร 

 

จ านวน 

อัตราป่วย:                                                                      

แสน       

ประชากร 

 

7. ไข้หวัดใหญ ่ 134 42.78 142 45.33 180 57.47 358 114.30 129 39.87 

8. วัณโรค 15 4.63 3 0.92 13 4.01 30 9.27 134 41.41 

9. อาหารเป็นพษิ 76 24.26 67 21.39 65 20.75 63 20.11 162 50.06 

10. โรคติดต่อ           

ระบบสืบพันธุ ์

44 14.05 33 10.53 61 19.48 73 23.31 82 25.34 

 

       ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รายงานระบาดวิทยา 506 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2563 
 

(5) ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2561-2563 

       จังหวัดสตูล มีข้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี 2561-2563 ดังนี้ 

ตารางแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2561-2563 

อัน 
ดับ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตรา 

ต่อแสน 
   ประชากร 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตราต่อ 

แสน 
ประชากร 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตราต่อ 

แสน 
ประชากร 

1. ความดันโลหิตสูง
ไม่ทราบสาเหต ุ

82 25.65 วัยชรา 103 31.83 โรคหลอดเลือด
สมอง 

122 37.70 

2. หัวใจล้มเหลว 71 22.21 ความดันโลหิตสูง 
ไม่ทราบสาเหต ุ
(ปฐมภูมิ) 

100 30.90 โรคหัวใจขาด
เลือด 

101 31.21 

3. เป็นลมเพราะ
ความร้อนและ 
เป็นลมแดด 

39 12.20 หัวใจล้มเหลว 
ไม่ระบุ
รายละเอียด 

91 28.12 โรคเบาหวาน 78 24.11 

4. โรคเรื้อรังระบบ
ทางเดินอาหาร 

35 10.98 โรคเสื่อมอ่ืนของ
ระบบประสาท 

78 24.10 โรคปอดบวม 78 24.11 

5. การหายใจ
ล้มเหลว 
เฉียบพลัน 

24 7.51 สาเหตุการตายอื่น 
ที่ไม่ชัดเจนและ 
ไม่ระบุ
รายละเอียด 

31 9.58 โรคความดันโลหิต
สูง 

73 22.56 

6. ไตวาย 21 6.57 เบาหวานชนิดที ่
ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน 
ไม่มภีาวะ               
แทรกซ้อน 

30 9.27 โรคตดิเช้ือ
แบคทีเรียอื่นๆ 

70 21.63 

7. เบาหวาน 20 6.26 หัวใจล้มเหลว 28 8.65 มะเร็งอวัยวะย่อย 60 18.54 
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อัน 
ดับ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตรา 

ต่อแสน 
   ประชากร 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตราต่อ 

แสน 
ประชากร 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตราต่อ 

แสน 
ประชากร 

แบบมีน้้าคั่ง อาหาร 
8. กล้ามเนื้อหัวใจ

ตายเฉียบพลัน 
18 5.63 กล้ามเนื้อหัวใจ

ตายเฉียบพลัน  
ไม่ระบุละเอียด 

26 8.03 ไตวาย 53 16.38 

9. สาเหตุการตายอื่น 
ที่ไม่ชัดเจน 

17 5.32 การตดิเช้ือใน
กระแสเลือด                   
ไมร่ะบุชนิด 

26 8.03 อุบัติเหตุจากการ 
ขนส่ง 

46 14.22 

10. การติดเชื้อใน
กระแสเลือด 

14 4.38 ช็อก ไมร่ะบุ
รายละเอียด 

25 7.73 มะเร็งปอด 44 13.60 

ที่มา : - ข้อมูลจากกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th 
        - ประชากรกลางปี 2562 จากส านักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จังหวดัสตูล กรมการปกครอง  

(6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 2557-2563 

       จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 2557-2563 ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2557-2563 

ปี พ.ศ. 
จ านวนอาสาสมัคร

สาธารณสุข (คน) 
จ านวนหลังคาเรือน 

อัตราส่วน อสม. : 

จ านวนหลังคาเรือน 

2557 5,124 95,467 1 : 18 

2558 5,124 97,738 1 : 19 

2559 5,124 99,396    1 : 19.4 

2560 5,124 100,936    1 : 19.6 

2561 5,085 102,329      1 : 20.12 

2562 5,085 103,656      1 : 20.38 

2563 5,174 105,225      1 : 20.34 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 

 

 

 

 

ftp://healthdata.moph.go.th/
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(7) ข้อมูลจ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA 

ตาราง จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA 

โรงพยาบาล ขั้นปัจจุบัน วันที่รับรอง วันหมดอายุ หมายเหตุ 

รพท.สตูล R3 28 เม.ย.63 27 เม.ย.66  

รพช.ควนโดน R2 28 ส.ค.61 27 ส.ค.64  

รพช.ควนกาหลง R2 18 ธ.ค.61 17 ธ.ค.64  

รพช.ท่าแพ R1 26 พ.ค.63 25 พ.ค.66  

รพช.ละง ู R4 23 พ.ค.61 22 พ.ค.64  

รพช.ทุ่งหว้า R3e 13 ก.พ.61 12 ก.พ.64  

รพช.มะนัง 2 5 พ.ย.63 4 พ.ย.63  

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 

        นอกจากนั้น จังหวัดสตูลได้ด้าเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล        
โดยได้น้าเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว โดยในปี 2564 มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล จ้านวน 55 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ 4 แห่ง รวม 59 แห่ง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
5 ดาว ร้อยละ 100 

ตาราง ร้อยละ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
-ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ระดบั 5 
ดาว  
            

ร้อยละ 75 (สะสม) 
 

เมืองสตูล 18 18 100 
ละง ู 10 10 100 
ควนกาหลง 7 7 100 
ทุ่งหว้า 7 7 100 
ท่าแพ 5 5 100 
ควนโดน 4 4 100 
มะนัง 4 4 100 

รวม 55 45 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.64 – 31 ม.ค.64 
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(8) สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 

     อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล ในภาพรวม พบว่า แพทย์,              
ทันตแพทย์ยังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ก้าหนด  
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลางเป็นผู้จัดสรร เป็นไปตาม
แผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจ้านวนน้อย ในขณะที่พยาบาล ได้รับการจัดสรรจากจ้านวน
ผู้รับทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ท้าให้จังหวัดสตูลได้รับจัดสรร                                    
เป็นจ้านวนมาก 

ตารางแสดงจ านวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2564 

อ าเภอ แพทย์ 
อัตรา: 

ประชากร 
ทันต 
แพทย์ 

อัตรา: 
ประชากร 

เภสัช
กร 

อัตรา: 
ประชากร 

พยาบาล 
วิชาชีพ 

อัตรา: 
ประชากร 

เมือง 51 1: 2,272 11 1: 10,534 22 1: 5,267 322 1: 360 

ควนโดน 4 1: 6,750 3 1: 8,999 5 1: 5,400 75 1: 360 

ควนกาหลง 4 1: 8,827 4 1: 8,827 5 1: 6,062 73 1: 484 

ท่าแพ 4 1: 7,444 4 1: 7,444 5 1: 5,955 67 1: 444 

ละง ู 14 1: 5,234 7 1: 10,469 10 1: 7,328 114 1: 643 

ทุ่งหว้า 4 1: 6,088 4 1: 6,088 4 1: 6,088 66 1: 396 

มะนัง 3 1: 6,157 2 1: 9,236 2 1: 9,236 40 1: 462 

รวม 84 1: 4,193 35 1: 9,259 53 1: 5,685 757 1 : 428 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 

หมายเหตุ แพทย์ เกณฑ์ 1: 3,146 ทันตแพทย์ เกณฑ์ 1 : 9,820 เภสัชกร เกณฑ์ 1 : 6,200  พยาบาล
วิชาชีพ เกณฑ์ 1: 542  

 

         (9) ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ 

ตาราง จ้านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2561 - 2563 

อันดับ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหต ุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหต ุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหต ุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

1. โรคระบบย่อย
อาหารรวมโรคใน
ช่องปาก 

142,370 44,532.37 โรคความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีสาเหตุน้า 

85,004 26,269.37 ความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีสาเหตุน้า 

85,004 26,475.72 

2. โรคระบบหายใจ 142,333 44,520.80 โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสว่นบน
เฉียบพลัน 

84,073 25,981.66 การติดเช้ือของ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ 

84,073 26,185.74 

3. โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด 

130,756 40,899.59 โรคเนื้อเยื่อผิดปกต ิ 54,520 16,848.69 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 54,520 16,981.04 

4. อาการแสดง
ผิดปกติที่พบได้

95,445 29,854.55 โรคความผิดปกติอื่น
ของฟันและโครงสร้าง 

45,633 14,102.28 ความผิดปกต ิ
อื่น ๆ ของฟันและ

45,633 14,213.05 
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อันดับ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหต ุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหต ุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหต ุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

จากการตรวจทาง
คลีนิกและทาง
ห้องปฏิบัติการฯ 

โครงสร้าง 

5. โรคระบบ
กล้ามเน้ือรวม
โครงร่างและเนื้อ
ยึดเสริม 

94,493 29,556.77 โรคเบาหวาน 44,823 13,851.96 เบาหวาน 44,823 13,960.77 

6. โรคที่เกี่ยวกับตอ่ม
ไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลิสึม 

92,204 28,840.79 โรคฟันผ ุ 39,439 12,188.10 ฟันผุ 39,439 12,283.84 

7. โรคติดเชื้อและ
ปรสิต 

47,284 14,790.12 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆไม่ระบุ
เฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

26,648 8,235.21 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ , 
ไม่ระบุเฉพาะ
และหลาย
บริเวณใน
ร่างกาย 

26,648 8,299.90 

8. โรคระบบลืบพันธุ์
รวมทางเดิน
ปัสสาวะ 

42,205 13,201.44 โรคอื่น ๆของหลอด
อาหาร กระเพาะและ
ดูโอเดนัม 

22,188 6,856.91 โรคอื่น ๆ ของ
หลอดอาหาร 
กระเพาะและดู
โอเดนัม 

22,188 6,910.77 

9. โรคผิวหนังและ
เนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 

33,941 10,616.52 โรคพยาธิสภาพของ
หลังส่วนอื่นๆ 

19,960 6,168.38 พยาธิสภาพของหลัง
ส่วนอื่น ๆ 

19,960 6,216.83 

10. สาเหตุจาก
ภายนอกอื่นๆ 

24,105 7,539.88 โรคอื่นๆ ของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

18,918 5,846.36 โรคอื่น ๆ ของ
ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง 

18,918 5,892.28 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ระบบข้อมูล HDC)   ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 
 

         (10) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
มารดาตายจากการตั้งครรภ์และการคลอด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญ โดยตั้งแต่ ปี 2559 พบมารดาตาย
ทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีอัตรามารดาตาย 84.87 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
ประเทศ(ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) มีมารดาตาย จ้านวน 3 ราย รายที่ 1 จากโรงพยาบาลควนกาหลง 
Septic shock มารดามีประวัติติดยาเสพติด รายที่ 2 จากโรงพยาบาลละงู HIV infection รายที่  3 จาก
โรงพยาบาลควนโดน CHF C Sepsis 
                 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการก่อนวัยในช่วงปี 2561-2563 เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนยังต่้ากว่า
เป้าหมาย อ้าเภอที่เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุด คือ อ้าเภอทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 78.48 
         ผู้สูงอายุคุณภาพ 
                 จังหวัดสตูลมีผู้สูงอายุจ้านวนทั้งสิ้น 38,399 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 ของประชากรทั้งหมด 
เป็นชาย 17,469 คน (ร้อยละ45.49) หญิง จ้านวน 20,930 (ร้อยละ 57.86) อ้าเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุ
มากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด คืออ้าเภอละงู ร้อยละ 15.40 รองลงมาคือ อ้าเภอเมืองสตูล ร้อยละ 
15.02 น้อยที่สุด คือ อ้าเภอมะนัง ร้อยละ 11.98  
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         การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
                 จังหวัดสตูล มี 7 อ้าเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง รพ.สต./ศสม./
PCUจ้านวน 59 แห่ง จ้านวนครัวเรือน 76,466 หลังคาเรือน จ้านวนประชากร 322,256 คน มีแผนการจัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปีตั้งแต่ ปี 2559 -2569 เป้าหมายทั้งหมด 
28 ที ม เปิด ให้บริการหน่ วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมิ  จ้ านวน 20 ที ม                    
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการทั้ง 20 ทีม ดูแลประชากร 215 ,379 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 และมี
แพทย์อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจ้าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (ส้าเร็จการศึกษา                    
ปี 2564) จ้านวน 2 คน (โควตา รพ.สตูล 1 คนและรพ.ละงู 1 คน) และอบรมหลักสูตร In Service Training 2 
คน (โควตา รพ.ละงู) ในเดือน ธค.63-มค.64 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. ขึ้นเป็น อสม.หมอประจ้า
บ้าน (หมอคนที่ 1) จ้านวน 7 รุ่น เป้าหมายครอบคลุม 7 อ้าเภอ จ้านวน 310 คน (เป้าหมาย กรม สบส. 279 
คน) เพ่ือสนับสนุนนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ้าตัว 3 คน  
                 การด้าเนินงานพัฒนา พชอ. มีการด้าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอครบ
ทั้ง 7 อ้าเภอ โดยในปี 2562  อ้าเภอมะนังได้รับคัดเลือกเป็น  พชอ.ต้นแบบเขต 12 และมีการน้าเสนอ
ความก้าวหน้าในที่ประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือนโดยนายอ้าเภอของแต่ละอ้าเภอที่เป็นประธาน พชอ.  
 การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2564 มี รพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100   

         การพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน 
 จังหวัดสตูล มี อสม.ทั้งจังหวัด 5,174 คน ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ้าบ้านจ้านวน 
297 คน 
 ผู้ป่วยนอกได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
ในไตรมาส 1 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 20.99 โดยสูงที่สุดที่อ้าเภอละงู อ้าเภอทุ่งหว้า และอ้าเภอควนกาหลง 
ตามล้าดับ 
 อัตราความส้าเร็จการรักษาวัณโรค ผลการรักษาส้าเร็จของปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 89.74 
ส้าหรับปี 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นทะเบียนจ้านวน 36 ราย โดยมีความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ และกลับมาเป็นซ้้าเพียงร้อยละ 9.3 
 
 การด าเนินนโยบายของภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ภายหลังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
       จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดระบาด และ
แนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทย และจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัด             
ท่องเที่ยวย่อมมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของคนในจังหวัด การจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน 
และการด้าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว การส่งออกสินค้าอาหารทะเล  ท้าให้
จ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจ เพ่ือลด
ผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงานของคนในจังหวัด       
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          การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  สิ่งส้าคัญคือ   
  1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
ความเดือดร้อน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยาวชน  
ผู้สูงอายุ คนพกิาร สตรีและสถาบันครอบครัว   
  2) ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข เช่น ให้ข้อมูลแนะน้า ปรึกษา จัดทีม 3 หมอ ลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้
ประสบปัญหาทางสังคมพร้อมทั้ง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จัดประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการจัดท้าฐานข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดสตูล เพ่ือใช้ในการ
เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ความเสี่ยง  
  3) ด้านการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมส้าหรับพ้ืนที่ เช่น มีมาตรการ 
การควบคุมกิจกรรมด้าเนินงานเศรษฐกิจ เช่น การก้าหนดเวลาเปิดปิดสถานบันเทิง การจ้ากัดจ้านวนคนใช้
บริการในร้านอาหาร อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการบางส่วน ซึ่งทางรัฐจะต้องมีมาตรการเยียวยาให้
ครอบคลุม และการด้าเนินชีวิตมาตรการการควบคุมกิจกรรมด้านการออกก้าลังกายและการดูแลสุขภาพ เช่น 
การห้ามการออกก้าลังกาย การแข่งกีฬา ห้ามการใช้บริการที่สาธารณะหรือที่ที่มี คนแออัด และมาตรการปิด
บ่อนการพนันถูกกฎหมายต่างๆ เช่น บ่อนไก่ชน บ่อนปลากัด ในจังหวัดสตูลประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าว และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นอย่างดี เช่น การจัดให้มีเจล/
แอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดสถานที่ การท้าความสะอาด การงดจัดกิจกรรมที่มีคนร่วมจ้านวนมาก เพราะเห็น                
ในความส้าคัญของการป้องกันการระบาดในจังหวัด  
  4) ด้านมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง และป้องกันกลุ่มเสี่ยงส้าคัญ เช่น มีมาตรการในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส้าหรับศูนย์กักกัน ส้าหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ และมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่เฝ้าระวังสูงสุด จังหวัดสตูลมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย และมีการเปิดด่านระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่ หรือคนจังหวัดอ่ืน ได้เดินทางกลับภูมิล้าเนา  โดยมาตรการของจังหวัดก้าหนดให้มี
การลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ในกรณีที่ไม่อาจลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าได้                  
ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท้องที่หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ้าเภอ ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพ้ืนที่ กรณีพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่  
กักกันตัวไว้ ณ สถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน   
  5) ด้านการก้ากับติดตามมาตรการ ผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ประชาชนสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 โดย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6) ด้านมาตรการการป้องกันผลกระทบ COVID-19 มีความครอบคลุมของมาตรการช่วยเหลือ ทั้ง
แรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 อีกทั้งการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรอบสอง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประคองกิจการและ
ฟ้ืนตัวได้  
  7) ด้านพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิตใหม่หลัง COVID-19 คือ ต้องมีการปฏิบัติ 
ตามข้อแนะน้าการดูแลป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ในการปรับพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิต
ใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปลอดภัย 
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          4.3 อาชญากรรม 
   สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ของ ต้ารวจภูธรจังหวัดสตูล 

ระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค. 2562 กับ ม.ค. - ธ.ค. 2563 

ประเภทความผิด 
 ม.ค.- ธ.ค.62   ม.ค. - ธ.ค.63  เพ่ิม/

ลด  
 ผลการปฏิบัติ  

 แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ  ร้อยละ เป้าหมาย 

 1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)  93 78 78 73 -15 93.59 75.41 
      1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)  10 8 3 3 -7 100 76.92 

      1.2 ท้าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย  2 1 0 0 -2 0 80.00 

      1.3 พยายามฆ่า  19 17 16 16 -3 100 74.24 

      1.4 ท้าร้ายรา่งกาย  35 31 37 34 +2 91.89 75.89 

      1.5 ข่มขืนกระท้าช้าเรา  11 8 8 8 -3 100 73.77 

      1.6 อื่นๆ 16 13 14 12 -2 85.71 74.51 

 2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)  330 232 354 291 +24 82.20 62.19 
     2.1 ปล้นทรัพย์  1 1 0 0 -1 0 75.00 

     2.2 ชิงทรัพย์  4 3 2 2 -2 100 68.75 

     2.3 วิ่งราวทรัพย์  9 7 10 9 +1 90.00 72.50 

     2.4 ลักทรัพย์  195 138 184 154 -11 83.70 60.68 

     2.5 กรรโชกทรัพย์  0 0 2 2 +2 100 60.00 

     2.6 ฉ้อโกง  33 19 47 30 +14 63.83 57.75 

     2.7 ยักยอกทรัพย ์ 17 10 31 26 +14 83.87 54.87 

     2.8 ท้าให้เสียทรัพย ์ 19 16 20 17 +1 85.00 66.67 

     2.9 รับของโจร 6 5 16 14 +10 87.50 76.67 

     2.10 ลักพาเรยีกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

     2.11 วางเพลิง 1 0 3 3 +2 100 71.43 

     2.12 อ่ืนๆ 45 33 39 34 -6 87.18 70.52 

 3. ฐานความผิดพิเศษ  228 228 133 93 -95 69.62  

     3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ              
           ค้ามนุษย ์

0 0 
0 0 

0 0.00  

     3.2 พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก  0 0 1 1 +1 100.00  

     3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  3 3 0 0 -3 0.00  

     3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร  0 0 0 0 0 0.00  

     3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า  1 1 2 2 +1 100.00  

     3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท้าความผิดทาง 
           คอมพิวเตอร์ 

 
4 

 

4 

 

3 
 

3 
 

-1 

 

100.00 
 

     3.7 ความผดิเกี่ยวกับบตัรอิเลก็ทรอนิกส์  2 2 0 0 -2 0.00  

     3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้  75 74 36 14 -39 38.89  

     3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  36 36 21 7 -15 33.33  

     3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  6 10 0 0 -6 0.00  

     3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  10 8 10 9 0 90.00  

     3.13 พ.ร.บ.งาช้าง  0 0 0 0 0 0.00  
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ประเภทความผิด 
 ม.ค.- ธ.ค.62   ม.ค. - ธ.ค.63  เพ่ิม/

ลด  
 ผลการปฏิบัติ  

 แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ  ร้อยละ เป้าหมาย 

     3.14 พ.ร.บ.การขดุดินและถมดิน  0 0 0 0 0 0.00  

     3.15 พ.ร.บ.ศลุกากร  66 39 24 24 -42 100.00  

     3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ 
             ฟอกเงิน 

2 0 
1 1 

-1 100.00  

     3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบีย้เกินอัตรา  9 7 31 31 +22 100.00  

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 5205 5666 5539 6147    

    4.1 ยาเสพติด  4769 1988 4476 4772 -293   
          4.1.1 ผลติ  174 220 393 469 +219   
          4.1.2 น้าเข้า  34 41 15 11 -19   
          4.1.3 ส่งออก 0 0 0 0 0   
          4.1.4 จ้าหน่าย  36 42 44 48 +8   
          4.1.5 ครอบครองเพ่ือจ้าหน่าย 538 577 723 779 +185   
          4.1.6 ครอบครอง 1652 1731 1290 1394 -362   
          4.1.7 เสพยาเสพตดิ 2324 2366 2010 2070 -314   
          4.1.8 อื่นๆ 11 282 1 1 -10   
    4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด  278 282 547 572 +269   
          4.2.1 อาวุธปืนสงคราม  8 7 3 4 -5   
          4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน) 167 174 212 229 +45   
          4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน) 71 73 31 33 -40   
          4.2.4 วัตถุระเบิด 3 0 2 3 -1   
          4.2..5 อื่น ๆ 29 28 299 303 +278   
    4.3 การพนัน 90 324 100 303 +10   
         4.3.1 บ่อนการพนัน  2 52 1 21 -1   
         4.3.2 สลากกินรวบ  12 12 19 22 +7   
         4.3.3 ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ  17 51 23 51 +8   
         4.3.4 การพนันอื่นๆ   59 209 57 183 -2   
   4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิง่พิมพ์ลามก 
         อนาจาร  

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
+2 

  

   4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  21 26 47 49 +26   
   4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกนัและปราม 
        ปรามการค้าประเวณี  

 
14 

 
14 

 
86 

 
87 

 
+72 

  

   4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  1 1 2 2 +1   
   4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคมุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

 
32 

 
31 

 
7 

 
7 

 
-25 

  

   ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต ์ 0 0 0 0 0   
   ฐานความผิดรถจักรยานยนต ์ 5 3 4 1 -1   

     ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 

 



33 

 

ตาราง แสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 

ประเภทความผิด 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
1. คดีความผิดเกี่ยวกบั
ชีวิตร่างกายและเพศ 

93 65 101 56 110 68 110 76 78 73 

2. คดีความผิดเกี่ยวกบั
ทรัพย์ 

327 152 255 115 139 135 317 161 354 291 

3. คดีความผิดพิเศษ 121 65 273 96 205 141 205 146 133 93 
4. คดีความผิดที่รัฐเปน็
ผู้เสียหาย 

3,595 4,139 4,157 4,337 4,784 5,113 4,783 5,153 5,539 6,147 

ที่มา : ระบบ CRIMES ณ เดือนมกราคม 2564 

 4.4 ปัญหายาเสพติด 

      (1.) สถานการณ์การน้าเข้า - ส่งออกยาเสพติด 

             1.1) การน้าเข้า 
                              จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว 6 เดือนแรก(ห้วงตุลาคม 2562 -มีนาคม 
2563) พบว่ายังคงมีการน้าเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ้านวน 5 คดี ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท ไอซ์ และ
พืชกระท่อม จากข้อมูลการจับกุมไอซ์ มีปริมาณของกลางเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นการน้าเข้ามาเพ่ือ                   
ใช้เสพในพ้ืนที่ ส่วนพืชกระท่อมจากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีการลักลอบ                 
ล้าเลียงพืชกระท่อมจากชายแดนประเทศมาเลเซียเข้ามาจ้าหน่ายในพ้ืนที่ ซึ่งในห้วงนี้สามารถจับกุมและตรวจ
ยึดพืชกระท่อมในพ้ืนที่ จ้านวน 340.5 กิโลกรัม ซึ่งรูปแบบการน้าเข้ายังคงเป็นรูปแบบการน้าเข้ามาพร้อม             
ตัวบุคคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง โดยพ้ืนที่ที่มีการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดและ
สามารถจับกุมผู้กระท้าความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติ 
ได้แก่ จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูลและ
ช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้้า ตามแนวชายแดนต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ชายแดน อ้าเภอเมืองสตูล 
อ้าเภอควนโดน และอ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
         1.2) การส่งออก 
                              จากสถิติข้อมูลการจับกุมในห้วงตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 ยังไม่พบการจับกุม
ข้อหาส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
       (2) สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด 
            2.1) การจับกุมการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพ้ืนที่ พบว่ามีการลักลอบปลูกพืชกระท่อม      
และกัญชา ซึ่งมีการจับกุมรวมจ้านวน 30 คดี ประกอบด้วย พืชกระท่อม จ้านวน 25 คดี ของกลางต้นพืช  
กระท่อม จ้านวน 31 ต้น และต้นกัญชา จ้านวน 4 คดี ของกลางต้นกัญชา จ้านวน 35 ต้น และครอบครอง
เมล็ดกัญชา 1 คดี ของกลาง จ้านวน 23 เมล็ด 
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       (3) สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด 
            3.1) ด้านการค้ายาเสพติด 
                            ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลยังมีกลุ่มนักค้าในทุกพ้ืนที่  และมีกลุ่มนักค้าที่มีบทบาทและ
พฤติการณ์ค้ายาเสพติดหลายเครือข่าย และมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสงขลา ตรัง และพัทลุง โดย
มีการลักลอบล้าเลียงยาเสพติดมาพักเก็บไว้ในพ้ืนที่ และจะกระจายส่งให้กับนักค้ารายย่อยในพ้ืนที่ โดยกลุ่มผู้ค้า
รายย่อยในพ้ืนที่จะมีความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อ้าเภอใกล้เคี ยง ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีนักค้ารายย่อย       
เป็นผู้หญิงเพ่ิมมากขึ้น รูปแบบการซุกซ่อนจะน้ายาเสพติดจ้านวนมากไปจ้างคนพักเก็บในพ้ืนที่ และคนที่ท้า
หน้าที่พักเก็บจะน้ายาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าใกล้บ้าน หรือในสวนยางพารา รูปแบบในการติดต่อซื้อขายยา
เสพติด และการสั่งการของกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารหรือการสั่งการผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก 
          3.2) ข้อมูลการจับกุมรายส้าคัญ ในห้วงเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563 
                          เดือนธันวาคม 2562 มีจ้านวน 1 คดี ของกลาง กัญชาแห้ง 196 กิโลกรัม ผู้ต้องหาได้รับ
ว่าจ้างให้พักเก็บกัญชาแห้ง โดยได้รับค่าจ้างจ้านวน 200,000 บาท วิธีการซุกซ่อน น้ากัญชาแห้งบรรจุใน
กระสอบแล้วน้าถุงพลาสติกสีด้าปิดทับอีกชั้น แล้วน้าไปซุกซ่อนในสวนมะพร้าวและน้าฟางข้าวปกปิดไว้ 
                  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจ้านวน 1 คดี ของกลาง พืชกระท่อม 120 กิโลกรัม 
   (4) การแพร่ระบาดยาเสพติด 
                 การแพร่ระบาดยาเสพติดทั้งการค้าและการเสพยาเสพติดในพ้ืนที่ ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลจากสถิติ    
การจับกุมคดียาเสพติด ยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่
จังหวัดสตูลห้วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ซึ่งน้ามาวิเคราะห์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ ดังนี้ 
                   4.1) ตัวยาที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
                       พบว่ายาบ้า มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.78 รองลงมาเป็นพืชกระท่อม 
ร้อยละ 31.27 ไอซ์ ร้อยละ 2.83 และกัญชาแห้ง ร้อยละ 1.24 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการค้า และแพร่ระบาด
ของยาเสพติด กับปีที่ผ่านมาในห้วงไตรมาสเดียวกัน พบว่าในปี 2563 ยาเสพติดประเภทยาบ้า และไอซ์         
มีการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ ส่วนพืชกระท่อม และ
กัญชาแห้งมีการแพร่ระบาดลดลง 
                   4.2) สถิติการจับกุมแยกเป็นรายอ้าเภอ 

       ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ เมื่อแยกเป็นรายอ้าเภอ พบว่าในพ้ืนที่    
อ้าเภอเมืองสตูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.37 รองลงมาเป็นอ้าเภอละงู  ร้อยละ 22.64 อ้าเภอท่าแพ              
ร้อยละ 12.07 และอ้าเภอควนกาหลง ร้อยละ 10.44 และพ้ืนที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาดน้อยที่สุดคือ อ้าเภอ
มะนัง ร้อยละ 6.81 สัดส่วนของยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในแต่ละอ้าเภอส่วนใหญ่เป็นยาบ้า และพืชกระท่อม 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

      1) สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดสตูล 

       จังหวัดสตูล มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  จ้านวน 42,984 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของ
ประชากรจังหวัดสตูลทั้งหมด จ้าแนกรายอ้าเภอเรียงตามล้าดับจ้านวน ดังนี้ อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 15,849 
คน , อ้าเภอละงู จ้านวน 10,099 คน, อ้าเภอควนกาหลง จ้านวน 4,608 คน, อ้าเภอท่าแพ 3,639 คน, อ้าเภอ
ควนโดน 3,551 คน, อ้าเภอทุ่งหว้า จ้านวน 3,100 คน และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 2,138 คน    

ตารางแสดง จ านวนประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสตูล จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 15,849 
2 ละง ู 10,099 
3 ท่าแพ 3,639 
4 ควนโดน 3,551 
5 ควนกาหลง 4,608 
6 มะนัง 2,138 
7 ทุ่งหว้า 3,100 

รวม 42,984 
                   ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  (ข้อมูล ณ เดอืนธันวาคม 2563) 

 จังหวัดสตูล มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป จ้านวน 90 คน จ้าแนกรายอ้าเภอเรียง ดังนี้ อ้าเภอ
เมืองสตูล จ้านวน 29 คน , อ้าเภอละงู จ้านวน 29 คน, อ้าเภอควนกาหลง จ้านวน 13 คน, อ้าเภอท่าแพ 4 คน
, อ้าเภอควนโดน 6 คน, อ้าเภอทุ่งหว้า จ้านวน 5 คน และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 4 คน    

ตารางแสดง จ านวนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จังหวัดสตูล จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 29 
2 ละง ู 29 
3 ท่าแพ 4 
4 ควนโดน 6 
5 ควนกาหลง 13 
6 มะนัง 4 
7 ทุ่งหว้า 5 

รวม 90 
ที่มา : รายงานประชากร ระบบ Health Data Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 
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      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                   จังหวัดสตูล มีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จ้านวน 38,479 คน จ้าแนกรายอ้าเภอเรียงตาม 
ล้าดับจ้านวน ดังนี้ อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 13,482 คน, อ้าเภอละงู จ้านวน 9,016 คน, อ้าเภอควนกาหลง 
จ้านวน 4,230 คน, อ้าเภอท่าแพ 3,557 คน, อ้าเภอควนโดน 3,262 คน, อ้าเภอทุ่งหว้า จ้านวน 2,863 คน 
และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 2,069 คน    

ตารางแสดง จ านวนผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 13,482 
2 ละง ู 9,016 
3 ท่าแพ 3,557 
4 ควนโดน 3,262 
5 ควนกาหลง 4,230 
6 มะนัง 2,069 
7 ทุ่งหว้า 2,863 

รวม 38,479 
                   ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสตูล (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 

  2) สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดสตูล 

             จังหวัดสตูล มีคนพิการ ทั้งหมดจ้านวน 10,226 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของประชากรทั้งหมด
ของจังหวัดสตูล จ้าแนกตามประเภทความพิการ เรียงตามล้าดับจ้านวน ดังนี้ ทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย 5,276 คน, ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1,891 คน, ทางสติปัญญา 1,081 คน, ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม 608 คน , ทางการเห็น 560 คน , พิการซ้้ าซ้อน 555 คน, ทางการเรียนรู้  178 คน และ               
ออทิสติก 77 คน 

   ตาราง แสดงจ านวนคนพิการในจังหวัดสตูล จ าแนกตามอ าเภอและประเภทความพิการ ปี พ.ศ. 2564 
 

อ าเภอ พกิาร
ทางการเหน็ 

พกิารทางการได้
ยินหรือสื่อ
ความหมาย 

พกิารทางการ
เคลือ่นไหวหรือ
ทางร่างกาย 

พกิารทางจิตใจ
หรือพฤตกิรรม 

พกิารทาง
สติปญัญา 

พกิาร
ทางการ
เรียนรู ้

ออทิสติก 
พกิาร

ซ้ าซ้อน 

รวม 
(คน) 

เมือง 189 816 1,743 185 358 86 34 210 3,621 
ละงู 137 333 1,095 174 225 19 16 133 2,132 

ควนโดน 48 170 511 56 99 12 9 43 948 
ท่าแพ 43 191 827 52 139 11 5 46 1,314 
ควน

กาหลง 
70 176 416 51 118 13 9 66 919 

ทุ่งหว้า 42 110 405 68 84 10 2 25 746 
มะนัง 31 95 279 22 58 27 2 32 546 
รวม 560 1,891 5,276 608 1,081 178 77 555 10,226 

   ทีม่า : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 
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จังหวัดสตูล มีผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จ้านวน 8 ,476 คน จ้าแนกรายอ้าเภอ เรียงตามล้าดับจ้านวน 
ดังนี้  อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 2,994 คน, อ้าเภอละงู จ้านวน 1 ,796 คน, อ้าเภอท่าแพจ้านวน 923 คน,  
อ้าเภอควนโดน 846 คน, อ้าเภอควนกาหลง 763 คน, อ้าเภอทุ่งหว้า 651 คน และอ้าเภอมะนัง 503 คน 

ตาราง แสดงจ้านวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2564 จ้าแนกตามอ้าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 2,994 
2 ละง ู 1,796 
3 ควนโดน 846 
4 ท่าแพ 923 
5 ควนกาหลง 763 
6 มะนัง 503 
7 ทุ่งหว้า 651 

รวม 8,476 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2564) 

        3) เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(อพม.)จังหวัดสตูล ปี 2564 
      จังหวัดสตูล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ้านวน 2,856 คน จ้าแนก
รายอ้าเภอเรียงตามล้าดับจ้านวน ดังนี้ อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 1,090 คน , อ้าเภอละงู จ้านวน 624 คน, 
อ้าเภอทุ่งหว้า จ้านวน 313 คน, อ้าเภอท่าแพ 293 คน, อ้าเภอควนโดน 230 คน, อ้าเภอควนกาหลง จ้านวน 
176 คน, และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 80 คน  และที่ยังไม่ระบุที่อยู่ชัดเจน 50 คน  

ตารางแสดง จ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แยกรายอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 10,090 
2 ละง ู 624 
3 ควนโดน 230 
4 ท่าแพ 293 
5 ควนกาหลง 176 
6 มะนัง 80 
7 ทุ่งหว้า 313 
8 ยังไม่ระบทุี่อยู่ชัดเจน 50 

รวม 2,856 

                   ที่มา : ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
http://www.volunteer.drdw.go.th  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 
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4) เครือข่ายด้านสังคมในจังหวัดสตูล 

 - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    จ้านวน 286 คน 
 - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ  จ้านวน 578 คน 
 - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ  จ้านวน 393 คน 

- ชมรมผู้สูงอายุ         จ้านวน 76 ชมรม 
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)   จ้านวน 16 แห่ง 
- โรงเรียนผู้สูงอายุ        จ้านวน 13 แห่ง 
- คลังปัญญาผู้สูงอายุ        จ้านวน 271 คน 
- สภาเด็กและเยาชน       จ้านวน 41 สภา 
- องค์กรสาธารณประโยชน์      จ้านวน 59 แห่ง 
- องค์กรสวัสดิการชุมชน       จ้านวน 13 แห่ง 
- สภาองค์กรชุมชนระดับต้าบล      จ้านวน 41 แห่ง 
- ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป      จ้านวน 20 ศูนย์ 
- ชมรมคนพิการ        จ้านวน 10 ชมรม 
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน      จ้านวน 41 ศูนย์ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   1) ทางบก 
              ทางรถยนต์ 

           จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัด ระหว่างอ้าเภอ และระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีทางหลวงแผ่นดิน
ที่ส้าคัญ ได้แก่ 
  1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการก้าธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทาง     
ไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม       
ที่สี่แยกคูหา เขตอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 
  2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอ้าเภอท่าแพ อ้าเภอละงู อ้าเภอ    
ทุ่งหว้า อ้าเภอปะเหลียน และอ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ านวนสายทางและชนิดผิวจราจร 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจ้านวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงจังหวัดสตูล  ส้านักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- จ านวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 
แขวงทางหลวงสตูล รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผ่นดินในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด 11 สายทาง        

13 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 199.928 กิโลเมตร  โดยมีหมวดทางหลวงรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ในจังหวัดสตูล         
3  หมวดทางหลวงด้วยกัน  

ตาราง แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจ าแนกตามหมวดทางหลวง 

หมายเลข
ทางหลวง 

หมายเลข
ควบคุม 

ตอน กม. - กม. 
ระยะทาง 

กม. 
ผิว

จราจร 

1.หมวดทางหลวงควนโดน 

0406 0102 ค่ายรวมมิตร – คลองขุด 54+775 - 65+205 
65+205 – 65+555 
65+555 – 71+800 
71+800 – 74+120 
74+120 – 89+115 

10.430 
0.350 
6.245 
2.320 
14.995 

ลาดยาง 
คอนกรีต 
ลาดยาง 
คอนกรีต 
ลาดยาง 

4137 0100 ทุ่งต้าเสา – สวนเทศ 0+000 – 0+050 
0+050 – 23+482 

0.050 
23.378 

คอนกรีต 
ลาดยาง 

4184 0100 ควนสตอ – ด่านชายแดนวัง
ประจัน (เขตแดนไทย/
มาเลเซีย) 

0+000 - 21+850 21.850 ลาดยาง 

4362 0100 นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน 0+000 - 10+453 10.453 ลาดยาง 

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงควนโดน 90.071   

2.หมวดทางหลวงท่าแพ 

0404 0202 ละงู – ฉลุง 96+624 - 133+663 37.039 ลาดยาง 

0406 0103 ศาลากันตง - ต้ามะลัง 92+974 - 99+890 6.916 ลาดยาง 

0421 0100 กาเน๊ะ - สตูล 0+000 - 4+600 4.600 ลาดยาง 

      4+825 - 5+375 0.550 ลาดยาง 

      5+550 - 6+600 1.050 ลาดยาง 

      7+100 - 10+517 3.417 ลาดยาง 

4051 0100 นาลาน - เจ๊ะบิลัง 0+000 - 9+170 9.170 ลาดยาง 

4052 0100 เขาขาว - ท่าเรือปากบารา 0+000 - 0+300,  2+651 - 
11+716 

9.365 ลาดยาง 

4111 0100 ทางเข้าท่าเรอืเกาะนก 0+000 - 0+075 0.075 ลาดยาง 

4183 0100 ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล 0+000 - 0+156 0.156 ลาดยาง 

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท่าแพ 72.338  
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หมายเลข
ทางหลวง 

หมายเลข
ควบคุม 

ตอน กม. - กม. 
ระยะทาง 

กม. 
ผิว

จราจร 

3.หมวดทางหลวงทุ่งหว้า 

0404 0201 บ้านนา – ละงู 59+606 - 96+624 37.018 ลาดยาง 

4312 0100 ทางเข้าก้าแพง 0+000 - 0+501 0.501 ลาดยาง 

                     ระยะทางในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงทุ่งหว้า 37.519   

รวมระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 11 สาย
ทาง 13 ตอนควบคุม  

199.928   

ที่มา :  แขวงทางหลวงสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

- จ านวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 
 เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพ้ืนที่จังหวัดสตูล อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทาง

หลวงชนบท ซึ่งได้กระจายตามพ้ืนที่ในอ้าเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพ่ือขนส่งสินค้า การเกษตร    
การประมง และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเส้นทางพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งโลจิสติกส์         
ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายทางดังกล่าว ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางให้มีความ
สมบูรณ์และต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาต่อเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น           
เพ่ือตอบสนองตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท 

 

ตาราง แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 

บัญชีรายช่ือถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 

ที ่ ประเภทถนน จ านวน(สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

1 ถนนผิวจราจรลาดยาง 22 543.026   

2 ถนนผิวจราจรคอนกรีต 4 2.300   

3 ถนนผิวจราจรลูกรัง 9 5.530   

รวม 35 550.856  

ที่มา :  แขวงทางหลวงชนบทสตูล   ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

ตารางแสดงจ านวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่ ประเภทถนน จ านวน(สาย) ระยะทาง(กม.) หมายเหต ุ
1. ถนนลาดยาง 80 274.881  
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 19.740  
3. ถนนลูกรัง 1 2.500  
4. ถนนลาดยาง,คอนกรีต,ลูกรัง  7 23.280  

รวม 109 320.401  
ที่มา :  กองช่าง  ฝ่ายส ารวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 
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ตาราง แสดงจ านวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น 

บัญชีถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที ่ ประเภทถนน จ านวน (สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 
1 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 3,161 6,700.15   

 - ถนนผิวจราจรลาดยาง 749 2,106.41   
 - ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,552 1,851.01   
 - ถนนผิวจราจรลูกรัง 514 433.51   
 - ถนนผิวจราจรหินคลุก 299 2,309.22  

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางของจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 15 
เส้นทาง ได้แก่ 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 1 : รถโดยสารภายในเขตเทศบาล 
สายที่ 1 เส้นทางรอบเมือง  
สายที่ 2 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคสตูล - บ้านนาแค  
สายที่ 3 เส้นทางสตูล - ต้ามะลัง 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 : รถโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสตูล 
สายที่ 984 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล (ข)  (กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล) 
สายที่ 988 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล  (กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล) 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 : รถโดยสารระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดอ่ืนๆ 
สายที่ 452 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล (ก) 
สายที่ 466 เส้นทางตรัง - สตูล 
สายที่ 494 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล - ต้ามะลัง 
สายที่ 732 เส้นทางหาดใหญ่ - บ้านปากบารา, และเส้นทางแยกช่วง หาดใหญ่ - ทุ่งหว้า 
สายที่ 734 เส้นทางสตูล - ภูเก็ต, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - กระบี่ 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 4 : รถโดยสารภายในเขตอ้าเภอและระหว่างอ้าเภอของจังหวัดสตูล 
สายที่ 1891 เส้นทางสตูล – บ้านเจ๊ะบิลัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านตันหยงโป 
สายที่ 1892 เส้นทางสตูล - ท่าแพ - ละง ู
สายที่ 1893 เส้นทางสตูล - ควนกาหลง - มะนัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านโตน 
สายที่ 8476 เส้นทางบ้านปากบารา - โรงพยาบาลละงู 
สายที่ 8477 เส้นทางสตูล – บ้านวังประจัน 

ที่มา ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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2) ทางราง 
     สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ -ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่หรือ
กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจ้าทางเข้าจังหวัด
สตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ตรัง, กรุงเทพฯ - กันตัง  ลงที่สถานีรถไฟตรัง 
นั่งรถประจ้าทางรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้าสู่จังหวัดสตูล 

3) การคมนาคมขนส่งทางน้ า 
      ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร มีคลองสายหลัก 6 สาย ความยาวรวม 277.55 
กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจ้านวน 105 เกาะ เกาะที่มีผู้คนมาถิ่นฐานอาศัยอยู่  จ้านวน 9 เกาะ การคมนาคมทาง
น้้าที่ส้าคัญ เป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศ ไปยังประเทศ
มาเลเซียทางทะเล 
      จังหวัดสตูลมีท่าเรือจ านวน 2 ท่าเรือ ดังนี้ 

1) ท่าเรือต้ามะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล เป็นท่าที่สามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน (ปัจจุบันมีการปิดต่อเนื่อง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) 

2) ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอ้าเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู 
ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและ   ใกล้
ท่าเรือเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา  บริเวณท่าเรือปากบารายังมีบริษัท             
เอกชนน้าเที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ 

การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง 
1. ตรัง      140  กิโลเมตร 
2. พัทลุง   134   กิโลเมตร 
3. สงขลา  125   กิโลเมตร 
การเดินทางจากอ าเภอเมืองไปยังอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดสตูล 
1. อ้าเภอควนโดน      21   กิโลเมตร 
2. อ้าเภอท่าแพ   28   กิโลเมตร 
3. อ้าเภอควนกาหลง  32   กิโลเมตร 
4. อ้าเภอละงู  50   กิโลเมตร 
5. อ้าเภอมะนัง 50   กิโลเมตร 
6. อ้าเภอทุ่งหว้า 76   กิโลเมตร 

3) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 
        ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดตรัง 

ดังนี้ 
 เส้นทางท่ี 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจ้าทางจากตัว
อ้าเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร  
 เส้นทางท่ี 2 กรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจ้าทาง รถตู้ หรือรถแท็กซ่ีจากในเมืองสู่
จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร 
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             5.2 การไฟฟ้า 

    ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
                      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีส้านักงานให้บริการ จ้านวน 6 แห่ง มี PEA SHOP จ้านวน 2 แห่ง 
ดังนี้ 

(1) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
(2) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอละงู 
(3) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอควนกาหลง 
(4) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(5) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอทุ่งหว้า สังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอ้าเภอละงู 
(6) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอมะนัง สังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอ้าเภอควนกาหลง 
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอ้าเภอควนกาหลง 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนผู้ใชไ้ฟฟ้า หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าและจ านวนการไฟฟ้า/ครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ้าเภอ 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน) ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

          ปกัเสา 
         พาดสาย 

โซลาร์
โฮม(SHS) 

อื่นๆ รวม 
อยู่ในพื้นที่

ปกติ 
(ครัวเรือน) 

อยู่ในเขต 
หวงห้าม 

(ครัวเรือน) 

ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ 
(ครัวเรือน) 

รวม 
(ครัวเรือน) 

1 เมืองสตูล 39,066 39,066 0 0 39,066 0 0 0 0 
2 ละง ู 23,534 23,534 134 0 23,668 0 0 0 0 
3 ทุ่งหว้า 7,870 7,756 109 0 7,865 0 5 0 5 
4 ควนกาหลง 11,910 11,847 63 0 11,910 0 0 0 0 
5 ท่าแพ 8,698 8,697 1 0 8,698 0 0 0 0 
6 ควนโดน 7,892 7,889 3 0 7,892 0 0 0 0 
7 มะนัง 6,315 6,242 73 0 6,315 0 0 0 0 

รวม 105,775 105,301 383 0 10,5770 0 5 0 5 

ที่มา : ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 

5.3 การประปา 

 จังหวัดสตูล มีที่ท้าการประปา 2 แห่ง คืออ้าเภอเมืองและอ้าเภอละงู มีสถานีผลิตน้้าประปา 
จ้านวน 4 แห่ง คือ อ้าเภอควนโดน ต้าบลวังประจัน อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุ่งหว้า 

ตารางแสดงก าลังการผลิตและปริมาณน้ าจ่าย 

สถานท่ีผลิต
น้้า 

 

ก้าลังการ
ผลิต

(ลบ.ม/ช.
ม.) 

ปริมาณน้้าจ่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 

 

จ้านวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย) 

ท่ีอยู่อาศัย 
ส่วน

ราชการ 
ธุรกิจ

ขนาดเล็ก 
รัฐวิสาหกิจ  

ธุรกิจ
ขนาด
ใหญ่ 

รวม 

สาขาสตูล 
1. ควนโดน 1,200 346,792 15,409 250 2,398 25  330 18,412 

2. วังประจัน 40 80 14 3 - - -  17 



44 

 

 

สถานท่ีผลิต
น้้า 

 

ก้าลังการ
ผลิต

(ลบ.ม/ช.
ม.) 

ปริมาณน้้าจ่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 

 

จ้านวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย) 

ท่ีอยู่อาศัย 
ส่วน

ราชการ 
ธุรกิจ

ขนาดเล็ก 
รัฐวิสาหกิจ  

ธุรกิจ
ขนาด
ใหญ่ 

รวม 

สาขาละงู 

3. ละงู 600 141,035 6,083 102 1,171 8  217 7,581 

4. ทุ่งหว้า 50 16,290 914 22 110 3  20 1,069 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

          5.4 โทรศัพท์และการเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร    
      1) บริการโทรศัพท์ 

                    ตารางสถิติการบริการโทรศัพท์ ปี 2555- 2562 

รายละเอียด 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

บริษัททีโอที 
จ ากัด 
(มหาชน) 

เลขหมาย
เต็ม 

18,997 19,265 19,257 19,517 19,517 19,496 19,496 27,599 

เปิดใช้งาน 10,701 10,083 9,280 8,136 6,780 6,578 4,868 4,188 

เลขหมายเปิดใช้แยก
ประเภท  

(บริษัท ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  บ้านพัก 
 

4,739 6,901 5918 4932 4182 4,059 2,728 2,303 
  ธุรกิจ 

 
855 871 871 849 838 839 861 732 

  ราชการ 
 

1,023 1,021 965 951 929 928 988 835 
  ทีโอที 

 
213 215 202 201 201 200 257 217 

  ตู้สาขา 
 

14 14 14 14 14 14 16 0 
  โทรศัพท์สาธารณะ 1,304 1226 1,165 1079 581 288 140 101 

1. ส้าหรับจ้านวนเลขหมายของโทรศัพท์สาธารณะแสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บมจ.ทีโอที  ด้าเนินการเอง 
2. จ้านวนเลขหมายโทรศัพท์ ท่ีด้าเนินการโดยบริษัทสัมปทาน ประกอบด้วยโทรศัพท์ประจ้าที่และสาธารณะ 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563 

               2) การเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปขีึ้นไป จ าแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

จังหวัดสตูล ปี 2561 

จังหวัด 

การใช้คอมพิวเตอร ์Computer using การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using 

รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้

สตูล 254,219 71,413 182,806 254,219 147,336 106,883 254,219 225,834 38,478 
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ตาราง จ านวนครัวเรือที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล ปี 2561 

จังหวัด 

 
ครัวเรือน 
ทั้งสิ้น 

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Household by having information 
and communication technology devices 

โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ 

สตูล 77,861 1,005 76,856 326 77,535 16,028 61,833 57,404 20,457 

 
ตาราง จ านวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดสตูล ปี 2564 

 

ที่มา:  ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563 

      3) โครงการเน็ตประชารัฐ 
               ตาราง ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2560 

ชื่ออ าเภอ/เขต จ านวนหมู่บ้านที่ติดตัง้ปี 2560 
   ควนกาหลง 10 
   ควนโดน 4 
   ท่าแพ 5 
   ทุ่งหว้า 18 
   มะนัง 7 

   เมืองสตูล 9 

   ละง ู 16 
รวมทั้งหมด 69 

          5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 

        เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางของจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 15 
เส้นทาง ได้แก่ 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 1 : รถโดยสารภายในเขตเทศบาล 

สายที่ 1 เส้นทางรอบเมือง  
สายที่ 2 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคสตูล - บ้านนาแค  
สายที่ 3 เส้นทางสตูล – ต้ามะลัง 

จังหวัด ครัวเรือนทั้งสิ้น 

จ านวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Number of information and communication technology devices 

จ านวน 
เครื่องโทรศัพท์ 

จ านวน 
เครื่องโทรสาร 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Number of Computer 

แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเปา๋หิ้ว Tablet 

สตูล 77,861 1,005 326 11,219 10,629 3,594 
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รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 : รถโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสตูล 
สายที่ 984 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล (ข)  (กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล) 
สายที่ 988 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล  (กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล) 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 : รถโดยสารระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดอ่ืนๆ 
สายที่ 452 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล (ก) 
สายที่ 466 เส้นทางตรัง - สตูล 
สายที่ 494 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล - ต้ามะลัง 
สายที่ 732 เส้นทางหาดใหญ่ - บ้านปากบารา, และเส้นทางแยกช่วง หาดใหญ่ - ทุ่งหว้า 
สายที่ 734 เส้นทางสตูล - ภูเก็ต, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - กระบี่ 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 4 : รถโดยสารภายในเขตอ้าเภอและระหว่างอ้าเภอของจังหวัดสตูล 
สายที่ 1891 เส้นทางสตูล - บ้านเจ๊ะบิลัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านตันหยงโป 
สายที่ 1892 เส้นทางสตูล - ท่าแพ - ละง ู
สายที่ 1893 เส้นทางสตูล - ควนกาหลง - มะนัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านโตน 
สายที่ 8476 เส้นทางบ้านปากบารา - โรงพยาบาลละงู 
สายที่ 8477 เส้นทางสตูล – บ้านวังประจัน 

ที่มา ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

  โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เป็นหลัก 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.7 สาขาการผลิตที่มีความส้าคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ                          
มีสัดส่วนร้อยละ 12.4  สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 10.0 และสาขาอ่ืน ๆ ร้อยละ 
40.9 ตามล้าดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2561 มีมูลค่า
เท่ากับ 31,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.2 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ส้าหรับอัตรา 
ขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่านมา 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 107,505 บาท เป็นล้าดับที่ 4 ของกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน เป็นล้าดับที่ 8 ของภาคใต้และล้าดับที่ 39 ของประเทศ โดยมีมูลค่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ประมาณ 5,827 บาท 
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ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ข้อมูล ณ มกราคม 2564  

 

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล 

   หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร             
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาค
บริการ ซึ่งในปี 2561 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 52.7 ภาคเกษตร
มีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.7 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.6 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด  ลองกอง 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 -2561 มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส้าหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  ในขณะที่สัดส่วนของภาค
บริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม 
การท่องเที่ยวมากข้ึน 

ตารางท่ี 1.19 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจ าปี ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ) 

 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

ภาคการผลติ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเกษตรกรรม 14,260          14,360          13,261          13,901          12,535          11,466      

45.6              45.2              41.5              41.7              38.4              36.7         
ภาคอุตสาหกรรม 3,819            3,371            3,343.5         3,301            3,836            3,300       

12.2              10.6              10.5              9.9                11.8              10.6         
ภาคบริการ 13,171          14,052          15,384.3       16,119          16,267          16,449     

42.1              44.2              48.1              48.4              49.8              52.7         
ผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด 31,251          31,783          31,989          33,322          32,638          31,215      

100.0            100.0            100.0            100.0            100.0            100.0       
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ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
Agriculture ภาคเกษตร 14,260 14,360 13,261 13,901 12,535 11,466 
Agriculture, hunting and forestry 
เกษตรกรรม การปา่ไม้ และการประมง 

14,260 14,360 13,261 13,901 12,535 11,466 

Non-Agriculture นอกภาคเกษตร 16,990 17,423 18,728 19,420 20,103 19,749 
Mining and quarrying การท้าเหมืองแร่
และเหมืองหิน 

152 152 172 216 257 249 

Manufacturing การผลิต 3,211 2,748 2,729 2,634 3,114 2,640 
Electricity, Gas and Water supply การ
ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ 

388 391 359 367 371 326 

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities การจัดหาน้า้ การจัดการ และการ
บ้าบัดน้้าเสียของเสียและสิ่งปฏิกูล 

68 79 83 84 93 85 

Construction การกอ่สร้าง 1,077 1,306 1,109 1,237 1,264 1,341 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles การ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานนต์
และจักรยานต ์

3,280 3,451 3,666 4,250 4,117 3,878 

Transportation and storage การขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า 

2,067 2,870 3,619 3,224 3,320 3,137 

Accommodation and food service 
activities  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

242 248 295 329 357 432 

Information and communication ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร 

189 215 234 217 247 266 

Financial and insurance activities 
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย 

919 1,063 1,102 1,251 1,319 1,424 

Real estate activities กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย ์

1,350 870 1,035 1,108 1,020 1,154 

Professional, scientific and technical 
activities กิจกรรมทางวิชาชพี วิทยาศาสตร์ 
และเทคนิค 

9 12 7 8 9 13 

Administrative and support service 
activities กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน 

187 202 223 228 242 253 

Public administration and defence; 
compulsory social security การบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

1,215 918 1,088 1,173 1,126 1,225 

Education การศึกษา 1,908 2,111 2,183 2,218 2,329 2,249 
Human health and social work 
activities กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ 

571 629 661 702 733 836 

Arts, entertainment and recreation 
ศิลปะ ความบันเทิง และนัทนาการ 

20 20 20 29 35 39 
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
Other service activities กิจกรรมบริการ
ด้านอื่น ๆ  

135 138 143 144 149 202 

Gross provincial product (GPP) 31,251 31,783 31,989 33,322 32,638 31,215 
GPP Per capita (Baht) 112,141 113,118 112,921 116,662 113,332 107,505 
Population (1,000 persons) 279 281 283 286 288 290 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 
 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 

    จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ  5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
โดยในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 31,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP)   

      ภาพแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 – 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

 
2) อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2561 หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากท่ีหด
ตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก รวมทั้ง
การขนส่งที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่้าตามราคาสินค้า 
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ภาพอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2561 
หน่วย : ร้อยละ 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2561 จังหวัดสตูลมี GPP 
เฉลี่ยต่อหัว 107,505 บาท  คิดเป็นล้าดับที่ 39 ของประเทศ และคิดเป็นล้าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน   
โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส้าหรับจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวต่้าที่สุดคือจังหวัดตรัง มีค่าเฉลี่ย
เพียง  102,589 บาท เท่านั้น หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูล จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ปี 2559-2561 ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 

ภาพ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 - 2561 
หน่วย : บาท 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 
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  6.1 การเกษตร 

       จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,700 ไร่ เป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือท้าการเกษตรทั้งสิ้น 733 ,815 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.82 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีจ้านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 43 ,085 ครัวเรือน พืช
เศรษฐกิจ ที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล อันดัน 1 ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 531,753 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต
ประมาณ 3,858 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้้ามัน เนื้อที่ปลูก 132,856 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 
1,163 ล้านบาท ข้าวเนื้อที่ปลูก 19,059 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 97.86 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งมี
ลักษณะสวนเป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่น ลองกอง เนื้อที่ปลูก 3 ,242 
ไร่ ทุเรียน เนื้อที่ปลูก 2,977 ไร่ เงาะ เนื้อที่ปลูก 1,436 ไร่ มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,972 ไร่ และจ้าปาดะ เนื้อที่ปลูก 
1,372 ไร่ เป็นต้น 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 6,930 82,155 57,943 13,269 229 36.75 

2 ควนโดน 2,968 32,851 28,731 6,033 210 42.01 

3 ควนกาหลง 6,280 129,981 96,907 23,548 243 36.00 

4 ท่าแพ 5,693 55,517 43,952 10,021 228 43.36 

5 ละง ู 7,302 84,748 71,738 17,504 244 40.00 

6 ทุ่งหว้า 3,469 80,007 60,457 14,026 232 39.72 

7 มะนัง 3,498 66,494 50,702 12,016 237 45.00 

รวม 36,140 531,753 410,430 96,417 235 40 

         ที่มา ส านักงานเกษตรจงัหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 1,250 11,200 8,158 17,556 2,152 2.66 

2 ควนโดน 966 4,409 4,030 8,644 2,145 4.24 

3 ควนกาหลง 1,960 35,319 28,169 67,268 2,388 3.00 

4 ท่าแพ 1,581 13,855 12,680 32,537 2,566 4.25 

5 ละง ู 2,666 18,058 16,657 43,491 2,611 3.00 

6 ทุ่งหว้า 1,244 10,682 9,824 25,208 2,566 3.90 

7 มะนัง 2,257 39,333 38,763 96,171 2,481 5.20 

รวม 11,924 132,856 118,281 290,875 2,459 4 

        ที่มา ส านักงานเกษตรจงัหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลกูข้าวนาปี จังหวัดสตูล ปี 2563/64 

ที ่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 1,092 5,224 5,224 2,069 396 8.58 

2 ควนโดน 1,115 2,526 2,526 419 166 10.00 

3 ควนกาหลง 180 686 686 259 378 15.00 

4 ท่าแพ 870 3,052 3,052 1,282 420 9.50 

5 ละง ู 1,768 7,087 7,087 3,373 476 10.00 

6 ทุ่งหว้า 2 6 6 3 500 15.00 

7 มะนัง 60 478 478 120 251 25.00 

รวม 5,087 19,059 19,059 7,525 395 13 

                 ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลกูลองกองจังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 761 271 210 66 313 15.00 

2 ควนโดน 1,200 945 857 386 450 30.00 

3 ควนกาหลง 1,654 1,038 1,016 387 381 15.00 

4 ท่าแพ 649 320 279 92 328 33.00 

5 ละง ู 518 358 333 123 370 25.00 

6 ทุ่งหว้า 85 78 77 22 282 20.00 

7 มะนัง 501 232 215 85 395 12.00 

รวม 5,368 3,242 2,987 1,161 389 21 

                  ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลกูทุเรียน จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 413 213 67 27 398 60.00 

2 ควนโดน 950 904 562 273 485 60.00 

3 ควนกาหลง 1,324 831 358 203 568 83.00 

4 ท่าแพ 443 283 66 37 558 123.00 

5 ละง ู 363 212 79 42 530 80.00 

6 ทุ่งหว้า 61 77 34 14 400 100.00 

7 มะนัง 457 457 84 46 542 77.50 

รวม 4,011 2,977 1,250 642 514 83 

                 ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลกูเงาะ จังหวัดสตูล ปี 2563 

ท่ี อ าเภอ จ านวนครัวเรอืน 
เนือ้ท่ียืนต้น 

(ไร่) 
เนือ้ท่ีให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตูล 510 136 99 44 444 15.33 

2 ควนโดน 783 382 376 207 550 27.50 

3 ควนกาหลง 1,270 474 461 312 676 15.00 

4 ท่าแพ 485 113 89 60 675 30.00 

5 ละง ู 417 178 159 95 599 25.00 

6 ทุ่งหว้า 36 26 21 11 534 20.00 

7 มะนัง 383 127 110 72 654 20.00 

รวม 3,884 1,436 1,315 801 609 22 

                    ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลกูมังคุด จังหวัดสตูล ปี 2563 

ท่ี อ าเภอ จ านวนครัวเรอืน 
เนือ้ท่ียืนต้น 

(ไร่) 
เนือ้ท่ีให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตูล 414 156 102 40 389 15.00 

2 ควนโดน 763 471 416 180 433 35.00 

3 ควนกาหลง 1,171 665 651 277 425 16.00 

4 ท่าแพ 366 110 82 41 494 30.00 

5 ละง ู 376 312 298 160 538 45.00 

6 ทุ่งหว้า 41 57 56 24 437 15.00 

7 มะนัง 391 201 176 99 563 20.00 

รวม 3,522 1,972 1,781 821 461 25 

                   ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลกูจ าปาดะ จังหวัดสตูล ปี 2563 

ท่ี อ าเภอ จ านวนครัวเรอืน 
เนือ้ท่ียืนต้น 

(ไร่) 
เนือ้ท่ีให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตูล 283 94 68 74 1,091 21.75 

2 ควนโดน 677 693 591 946 1,601 60.00 

3 ควนกาหลง 993 325 281 307 1,094 25.00 

4 ท่าแพ 387 83 56 90 1,600 37.50 

5 ละง ู 276 76 55 86 1,563 35.00 

6 ทุ่งหว้า 103 29 23 25 1,080 25.00 

7 มะนัง 280 72 54 49 900 16.00 

รวม 2,999 1,372 1,128 1,577 1,398.00 31 
      ท่ีมา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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 6.2  การประมง 

       จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจ้าปี 2563 มูลค่าทั้งสิ้น 4,278.55 ล้านบาท     
โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การประมงพาณิชย์ 2,394.95 ล้านบาท รองลงมาคือ การประมง
พ้ืนบ้าน 1,048.60 ล้านบาท และการเลี้ยงกุ้งทะเล 835 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2559 -2563  มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชย์ทีมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น แต่การประมงพ้ืนบ้านและการ
เลี้ยงกุ้งทะเลมีมูลค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.66 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจ าปี 2559 – 2563 

                                           ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

    1) การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการท้าการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมง จ้านวน 351                   
ล้า และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่น้าปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2563 มีปริมาณสัตว์น้้ารวมทั้งหมด 
65,922 ตัน มูลค่า 2,394.95 ล้านบาท ปริมาณผลผลิตปี 2563 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมาตรการการ
ควบคุมให้เรือประมงท้าการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
28.79  

ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจ าปี 2559 – 2563 

 

ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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   2) การประมงพื้นบ้าน เป็นการท้าการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล เรือประมง จ้านวน 2 ,884               
ล้า มีผลผลิตสัตว์น้้าที่จับได้ปี 2563 จ้านวน 12,224 ตันเศษ มูลค่า 1,048.60 ล้านบาท ปริมาณผลผลิต        
ปี 2559 - 2563 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019      
ส่งผลกระทบต่อการจับและการซื้อขายสัตว์น้้าเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าลดลง ร้อยละ 7.55  

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจ าปี 2559 – 2563 

ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

3) การท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย พ้ืนที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อ้าเภอชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นปลากะพง
ขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอ่ืนๆ มี จ้านวน 753 ฟาร์ม พื้นที่การ
เลี้ยง 460.19 ไร่ ผลผลิตปี 2563 จ้านวน 977.19 ตัน มูลค่า 147.56 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ท้าให้ปริมาณ
ความต้องการผลผลิตสัตว์น้้าลดลง ท้าให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งชะลอการเลี้ยงในช่วงต้นปี 2563 
เปรียบเทียบกับฐานปี 2562  พบว่าผลผลิตลดลง ร้อยละ 1.69  

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย ประจ าปี 2559 – 2563 

 ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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4) การเพาะและอนุบาลปลาน้ ากร่อย เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาว มีจ้านวนเกษตรกร 34 ราย 
ผลผลิต ปี 2563 อยู่ที่ 2.23 ล้านตัว มูลค่า 26.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอละงู มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปลายปี 2563 เริ่มมีการสั่งซื้อลูก
พันธุ์เพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.78 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ ากร่อย ประจ าปี 2559 – 2563 

ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

5) การท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟาร์มที่มีผลผลิต จ้านวน 293 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 5,247.15 ไร่ โดย
ผลผลิตปี 2563 มีปริมาณ 6,496.58 ตัน มูลค่า 835 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัวต่อ
กิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 100 - 130 บาท มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมีการประสบปัญหา
เรื่องโรคกุ้งและราคาที่ไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่า ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
0.39 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจ าปี 2559 – 2563 

 

              ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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6) การเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล มีฟาร์ม จ้านวน 17 ราย ปี 2563 มีผลผลิต 519.03 ล้านตัว 
มูลค่า 62.28 ล้านบาท โดยราคาลูกกุ้งขนาดโพสลาวา 10 -12 เคลื่อนไหวอยู่ที่  10-12 สตางค์ต่อตัว             
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเริ่มหันมาเพ่ิมก้าลังการผลิตมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิต
ลูกพันธุ์กุ้งทะเลกับปีฐาน 2562  พบว่าผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 38.87 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจ าปี 2559 – 2563 

 
     ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

7) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  มีฟาร์มเลี้ยง 2,139 ฟาร์ม พ้ืนที่การเลี้ยง 7 อ้าเภอ 1,058.76 ไร่         
ปี 2563 ผลผลิตอยู่ที่ 1,127.65 ตัน มูลค่า 67.66 ล้านบาท มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนมา
บริโภคสัตว์น้้าจืดมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าจืดเพ่ิมขึ้นด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่า
ผลผลิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.71 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประจ าปี 2559 – 2563 

 

 ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

8) การจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้้าล้าคลอง หนองบึง เพ่ือน้ามาบริโภค 
มีปริมาณสัตว์น้้า 170.32 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.37 ล้านบาท มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการจับสัตว์น้้าจาก
ธรรมชาติมาเพ่ือบริโภคในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.99 
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ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ประจ าปี 2559 - 2563 

 

 ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

9) ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2563 พบว่า มีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้้า แพปลา 
และพ่อค้าคนกลาง จ้านวน 280 ราย สถานประกอบการผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้้า จ้านวน 2 ราย สถาน
ประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 10 ราย สถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง 6 ราย โรงงานแปรรูปสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์ 2 ราย ผู้น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า 131 ราย และสถานประกอบการห้องเย็น 3 แห่ง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะผู้รวบรวมสัตว์น้้า ผู้น้าเข้าและส่งออก เนื่องจากอุปสงค์ด้านสินค้าสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้นทั้งในตลาดภายใน
และต่างประเทศ 

10) ท่าเทียบเรือประมง จ้านวน 69 แห่ง (ท่าเอกชน 68 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง)  
ส่วนท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านส้าหรับชาวประมงพ้ืนบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจ้านวน 69 แห่ง 
ส่วนใหญ่มีสภาพช้ารุด ที่ต้องซ่อมแซมโดยด่วน เพราะหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายต่อร่างกายและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนหรือป่าชายเลน ท้าให้การจะซ่อมแซม                     
มีข้อจ้ากัดด้วยระเบียบต่างๆ การหาแนวทางในทางปฏิบัติที่มีระเบียบรองรับในการด้าเนินการ ท้าได้รวดเร็ว 
จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงได้ 

 6.3 การปศุสัตว์   
        จังหวัดสตูล มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 23,792 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

รายย่อย เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการท้าการเกษตรอย่างอ่ืน  เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน 
สวนผลไม้ นาข้าว เป็นต้น 

ตารางแสดงจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจ านวนปศุสัตว์  ปี  2563 
 

อ าเภอ 
เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว ์

(ราย) 

จ านวนปศุสัตว ์
โค แพะ สุกร เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 

(ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 
เมืองสตูล 5,287 9,478 6,499 1,944 36,560 131,390 3,078 100,636 
ละง ู 4,522 9,825 10,162 157 31,190 20,329 2,788 103,642 
ทุ่งหว้า 2,410 2,426 2,792 596 4,065 8 843 29,298 
ควนกาหลง 2,239 5,255 3,817 4,411 9,082 778,499 295,821 80,059 
ท่าแพ 3,908 5,279 5,020 98 14,518 50 885 62,189 
ควนโดน 2,721 1,364 2,384 0 9,497 50,000 1,929 68,500 
มะนัง 2,705 3,460 1,476 6,507 7,376 193,010 1,167 86,768 

รวม 23,792 37,087 32,150 13,713 112,288 1,173,286 306,511 531,092 

                       ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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 การเลี้ยงโค ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย รายละประมาณ 3-5 ตัว โดยอาศัยพืชอาหารสัตว์            
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในสวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน สวนผลไม้และทุ่งหญ้าสาธารณะประโยชน์ ปัจจุบัน
เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมเพ่ิมมากขึ้น อาทิเช่น พันธุ์ชาร์โรเล่ย์ พันธุ์อเมริกันบราห์มัน พันธุ์แองกัส  
เป็นต้น เนื่องจากสามารถจ้าหน่ายได้ในราคาสูง และกรมปศุสัตว์มีหน่วยบริการผสมเทียมอยู่ในพื้นที่ของแต่ละ
อ้าเภอ 
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงโค 
 ปัจจุบันความต้องการของตลาดและราคาโคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่จูงใจให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยง
โคเนื้อเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านพ้ืนที่เลี้ยงและเงินทุนในการซื้อแม่พันธุ์ซึ่งมีราคาสูงแต่ก็ยังมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องจะต้องเพ่ิมศักยภาพการผลิต เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่ท้าการปลูกยางพาราปาล์มน้้ามัน ผลไม้   
ไร่นา ที่รกร้างว่างเปล่า และอ่ืนๆ สามารถปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อควบคู่กันไป และที่ส้าคัญ
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เนื้อโคไม่มีปัญหาเรื่องราคาตกต่้า 
 การเลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย รายละประมาณ 4-5 ตัว โดยอาศัยพืชอาหารสัตว์
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในสวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน สวนผลไม้ และทุ่งหญ้าสาธารณะประโยชน์ เช่นเดียว  
กับการเลี้ยงโค ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงแพะพันธุ์เนื้อลูกผสมเพ่ิมมากขึ้น อาทิเช่น พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกล - 
นูบียน เป็นต้น เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าแพะพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนการเลี้ยงแพะนมลูกผสมก็มี
เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงอยู่พอสมควร เช่น พันธุ์ซาแนน พันธุ์ทอกเก็นเบอร์ก เนื่องจากผลผลิตนมแพะที่ได้รับ  
จ้าหน่ายได้ในราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด   
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงแพะ 
 ปัจจุบันแพะเนื้อมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด การบริโภคเนื้อแพะไม่ได้จ้ากัดเฉพาะผู้ที่นับ
ถือศาสนาอิสลามซึ่งนิยมซื้อแพะไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยงยังจังหวัดสตูล  มีความจ้าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพการผลิต  
เช่นเดียวกับการเลี้ยงโค รวมถึงการส่งเสริมการบริโภคเนื้อแพะให้เหมือนกับเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืนๆ เช่น เนื้อโค , 
เนื้อเป็ด, เนื้อไก่ เพ่ือเป็นการเปิดตลาดการบริโภคเนื้อแพะ 
 การเลี้ยงสุกร  เกษตรกรเลี้ยงเป็นส่วนน้อย เป็นการเลี้ยงแบบธุรกิจ โดยผู้เลี้ยงจะได้ปัจจัยการผลิต  
และการรับซื้อผลผลิตและประกันราคาจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่   
  - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงสุกร 
 พ้ืนที่จังหวัดสตูล มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 70 % ท้าให้ไม่เหมาะที่จะส่งเส ริมให้
เกษตรกรเลี้ยงเพ่ิมข้ึน อีกท้ังอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ หากไม่ได้รับการจัดการฟาร์มที่ดี 
 การเลี้ยงไก่เนื้อ เกษตรกรจะเลี้ยงแบบธุรกิจ มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ้านวน 42  
ฟาร์ม โดยมีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หรือ “Contract 
Farming” โดยจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ของบริษัทมาใช้ในฟาร์มเกษตรกรเมื่อครบ
ก้าหนดจะรับซื้อผลผลิตคืนในราคาประกัน   
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่เนื้อ 
 เกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อระบบเกษตรพันธสัญญา ส่วนใหญ่มีรายได้ดีกว่าเดิม และไม่มีความเสี่ยง
ทางด้านตลาด เพราะมีตลาดรองรับซื้อผลผลิตแน่นอน สามารถขายได้ในราคาที่ชัดเจน นอกจากนี้บริษัทยัง
ช่วยสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการตลาด เพ่ิมพูนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อใน
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ระบบเกษตรพันธสัญญาสามารถปรับตัวสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการผันผวนของราคา และผลผลิต
ภาคเกษตร มีแนวโน้มที่จะมีเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อแบบพันธสัญญาเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
 การเลี้ยงไก่ไข่  มีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่เพียง 1 ฟาร์ม โดยเลี้ยงเป็นรายอิสระ แต่ผลผลิตไข่ไก่                  
มีปริมาณมากพอที่จะจ้าหน่ายภายในจังหวัด และยังสามารถส่งออกไปจ้าหน่ายยังจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย 
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่ไข่ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ ตองเผชิญกับต้นทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
สูงขึ้น สภาพอากาศท่ีแปรปรวนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ ท้าใหอัตราการใหไขลดลงรวมถึงปญหาโรคระบาดใน
ไก่ และแรงจูงใจในการบริโภคไขไก่ เปนตน แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงไก่ไข่ยังไดแรงหนุนจากอัตราการบริโภค
ไขไกที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากประชากรเพ่ิมข้ึน   
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
โดยปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติบ้าง โดยการเสริมอาหารบ้าง โดยเลี้ยงแบบผสมผสานกับอาชีพการท้าสวน
ยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน สวนผลไม้ ไร่นา เป็นต้น  
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
 เกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมมากขึ้น เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ถึงแม้ว่าการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระตามธรรมชาติ จะใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่าการผลิตไก่เนื้อประมาณ 2 -3 เท่า  
แต่เนื้อไก่พ้ืนเมืองมีรสชาติอร่อยกว่าและมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงกว่าไก่เนื้อที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เสียอีก
ที่ส้าคัญราคาไก่พ้ืนเมืองสูงกว่าไก่เนื้อ แต่ผู้บริโภคก็ยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า ในแง่ของ
รสชาติอร่อย และเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม แต่มีคอเลสเตอรอลต่้ากว่าไก่เนื้อ 

   6.4 การบริการ 
       การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และน้้าประปา

มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า 
จ้านวน 103,014 ครัวเรือน คิดเป็น 99.99 % การใช้น้้าประปาร้อยละ60.2 น้้าบ่อ/น้้าบาดาล ร้อยละ 12.1 
น้้าดื่มส้าหรับบริโภค ร้อยละ 75.4 เป็นน้้าดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 75.4 น้้าดื่มประปาในบ้าน ร้อยละ 4.4 
และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี  2561 เท่ากับร้อยละ 57.96 ของประชากรทั้ง
จังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้งในจังหวัดสตูล
ทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 279 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.73 

 6.5 การท่องเที่ยว 
       จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และ                   
มีโบราณสถาน มีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่ส้าคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                  
จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะ
หลีเป๊ะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทาง
เชื่อมโยงภาคพ้ืนดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชีย ซึ่งสามารถพัฒนา
ไปสู่การเชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
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ได้ ความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งนิเวศทางทะเลและนิเวศป่าเขา  แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของ
นักท่องเที่ยวมีดังนี้ 

 1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ตารางแสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเดน่ของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 

อ. เมือง    
เกาะตะรุเตา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโบราณสถาน 
ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่าชาย
เลนป่าดงดิบ สัตว์ป่า แหล่งประวัติศาสตร์ 
สถานกักกันนักโทษการเมือง และสถานฝึก
อาชีพผู้ต้องหาคดีอาญาในอดีต 

เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ดูนก แคม
ป้ิงท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชม
ทิวทัศน์ 

เกาะไข่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่วางไข่เต่า ซุ้มประตูหิน
ธรรมชาติ ปะการัง 

ชมทิวทัศน์ 

เกาะหินงาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา พายเรือ
แคนนู/คายัค 

เกาะอาดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย แนวปะการัง น้้าตก ด้าน้้า แคมป์ป้ิง ชมทิวทัศน์ 
เกาะหลีเป๊ะ วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมชาวเล 

บ้านพัก แคมป์ป้ิง 
เกาะไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง ด้าน้้า 
เกาะยาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง หาดทราย ด้าน้้า 
เกาะดง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินซ้อนตั้งเรียงกัน ปะการังสวยงาม ด้าน้้า ชมวิวทิวทัศน์ 
เกาะราวี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
ร่องน้้าจาบัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังอ่อน ด้าน้้า 
เกาะลอกวย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย และแหลม ด้าน้้าชมวิวทิวทัศน์ 
เกาะผึ้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด ด้าน้้า 
เกาะตารัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังจ้านวนมาก ด้าน้้า 
หาดทรายยาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย หมู่บ้านชาวประมง ชมวิถีชีวิต 

 
หมู่เกาะสาหร่าย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุ้ย       
หาดหอยงามคล้ายสุสานหอยหมู่บ้าน
ชาวประมง 

ชมทิวทัศน์  วิถีชีวิต 

แหลมบังโก๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ต้นสนขึ้นตามธรรมชาติเป็น
จ้านวนมาก 
 

พักผ่อนหย่อนใจ 

แหลมตันหยงโป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิตชุมชน 

หาดทราย ทัว่บริเวณเต็มไปดว้ยต้น
มะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง 

ชมวิถีชวีิต พกัผ่อน 

ถ้้าพญาบังสา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้า มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา 
ถ้้าจระเข้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าขนาดใหญ่ มีธารน้้าไหลผ่านภายในถ้า้                

หินงอกหินย้อย เส้นทางศึกษาธรรมชาติผา่นป่า
ชายเลน  ตั้งอยู่ในพื้นที่อทุยานแห่งชาติตะรุเตา 

ศึกษาธรรมชาติ เที่ยวถ้า้           
พายเรือ 

ถ้้าลอดปูยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้า มีธารน้้าไหลผ่านถ้้าหินงอก                 ล่องเรือเที่ยวถ้า้ 



62 

 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเดน่ของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 

หินย้อย 
น้้าตกลูด ู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตกขนาดเล็กสวยงาม เดินป่าศึกษาธรรมชาตพิกัผอ่น 
น้้าตกโละโป๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตกขนาดเล็กสวยงาม เดินป่าศึกษาธรรมชาตพิกัผอ่น 
อ่าวตะโละวาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน 
พื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่ตั้งของทัณฑสถาน                
ป่าชายเลน เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิตั้งอยู่
ในพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติตะรุเตา 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ

อ่าวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ท้าการอุทยานแห่งชาติทางทะเล                     
ตะรุเตา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ                   
เขตบริการนักท่องเที่ยว ที่พัก 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ นันทนาการ               
ขี่จักรยาน แคมป์ป้ิง ชมทิวทัศน์              
พายเรือ 

อ่าวตะโละอุดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

พื้นที่ประวัติศาสตร์  สถานที่กกักัน
นักโทษการเมือง ป่าชายเลน 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาต ิ

อ่าวสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่งวางไขข่องเต่าทะเล  
น้้าตก 

พักผอ่นหย่อนใจแคมป์ป้ิง 

อ่าวดาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ ชมธรรมชาติ พกัผ่อน 
อ่าวจาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พกัผ่อน 
อ่าวก้านัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง ด้าน้้า 
อ่าวพัทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย ชมธรรมชาติ พกัผ่อน 
อ่าวเมาะและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว ชมธรรมชาติ แคมป์ป้ิง ทีพ่ัก 
อ่าวฤๅษี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง ด้าน้้า 
อ่าวมะขาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ
ผาโต๊ะบู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิว ชมทิวทัศน์ เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ
ผาชะโด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด ชมทิวทัศน์ 
หาดชาวเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย พักผอ่น นันทนาการ 
หนองปลักพระยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้้าเป็นที่อนุรักษ์นกน้้าและ 

สัตว์น้้า 
ศึกษาธรรมชาติ ดูนก พักผอ่น 

ป่ายชายเลนต้ามะลัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเส้นทางธรรมชาตแิละแหล่งเรียนรู้ผืน
ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ              
ชายฝั่งทะเลต้ามะลัง 

หอหอยขาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเกาะเลก็ๆ ทีท่ับถมโดยเศษเปลือก
หอยจ้านวนมาก 

ศึกษาธรรมชาต ิ

หาดสันหลังมังกรแดง
(เกาะสาหร่าย)  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเส้นทางในทะเลที่จะเกิดขึ้นขณะน้้าลง 
ตามการ ขึ้น-ลงของน้้าทะเล 

เส้นทางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

ห าด สั น ห ลั งมั งก ร
(ตันหยงโป) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเส้นทางในทะเลที่จะเกิดขึ้นขณะน้้าลง 
ตามการ ขึ้น-ลงของน้้าทะเล 

เส้นทางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

ควนหม้อ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิวทะเลหมอก ชมทิวทัศน์  เดินป่าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาต ิ

เกาะปรัสมานา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเกาะที่ติดกับประเทศมาเลเซียและมี
หาดทรายที่สวยงาม 

ศึกษาธรรมชาต ิ

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า
เขาพญาบังสา 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ทา้การเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันธุไ์มแ้ละ
สัตว์ป่า เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

ส่องสัตว์ เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ

สวนสาธารณะเขาโต๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็นภเูขา พักผอ่น 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเดน่ของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 

พญาวัง หินปูนขนาดเลก็ มีถ้า้ มีลา้คลองไหลผา่น 

อ. ละงู    

เกาะตะเกียง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมทิวทัศน์ 
บุโหลนเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม ด้าน้้า 
เกาะบุโหลนขี้นก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะเขาใหญ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประติมากรรมธรรมชาติคล้าย                  

ประสาทหิน  
ด้าน้้า พายเรือแคนู/คายัค                  
ชมทิวทัศน์ 

เกาะลิด ี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าว หน้าผา ถ้้า ที่อาศัยนกแอ่นกินรัง 
ปะการัง 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ                 
พายเรือ แคมป์ป้ิง 

บ้านบ่อเจ็ดลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน วิถีชุมชน 

ชายหาดสลับกับโขดหิน บรรยากาศเงียบ
สงบชุมชนชาวประมงโบราณสถาน เรือ
บริการนักทอ่งเที่ยว 

ชมโบราณสถาน วิถีชีวิต พักผ่อน 
ชมวิวทวิทัศน์ 

หาดปากบารา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยพิทกัษ์อทุยานแหงชาติตะรุเตา           
ท่าเทียบเรือ ทวิสนสวยงาม 

จุดลงเรือ ทีพ่กับริการนักทอ่งเที่ยว 

อ่าวนุ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเป็นสะพานไม้เลียบเชิงเขา 

แคมป์ป้ิง เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ

อ่าวก้ามป ู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก ธารน้้า อา่ว ชมทิวทัศน์ พายเรือแคนู/คายัค 
น้้าตกวังสายทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้้า มีชั้นหินปูนคล้ายดอกบวับาน ชมธรรมชาตพิกัผอ่น 
เกาะเขาใหญ่(ปราสาท
หินพันยอด) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยา  แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ
ธรณีวิทยา 

สะพานข้ามกาลเวลา
(เขาโต๊ะหงาย) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตแิละ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติโบราณ 

จุดชมวิวท่ามาลัย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ ศึกษาธรรมชาต ิ
หาดหินหลากสี(เขา
โต๊ะหงาย) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายที่มีหินหลากสี ศึกษาธรรมชาต ิ

ถ้้าอุไรทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้ารอดภายใต้ภูเขา แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตแิละ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติโบราณ 

อ.ทุ่งหว้า    

หาดราไวย ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน นันทนาการ แคมป์ป้ิง 

ถ้้าวังกลาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้้าไหลผ่าน ล่องเรือเที่ยวถ้า้ 

น้้าตกธารปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก 3 ชั้น ป่าเขา น้้าไหลตลอดป ี
บรรยากาศร่มร่ืนพันธุ์ไม ้

ชมธรรมชาติ พกัผ่อน 

อ่างเก็บน้้าบ้านวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุไ์ม้ร่มร่ืน น้้าใส แหลง่เพาะพันธุ์ปลา              
น้้าจืด 

พักผ่อน ชมทิวทัศน์ 

ถ้้าเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าเลยาวทีสุ่ดในคาบสมุทร ไทย-มาเลย์  
ที่คล้ายอโุมงค์ใหญ่ลอดใต้ภูเขาสูงยาว
ทะลุ 3 ก.ม. มีน้้าทะเลขึ้นลง และพบ

ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์พายเรือ 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเดน่ของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 

ฟอสซิลชา้งดึกดา้บรรพ์ 2 สกลุ 

เขาทะนาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งทอ่งเที่ยวตามธรรมชาต ิ แหล่งทอ่งเที่ยว ชมวิวทิวทัศน์ 
พายเรือคายัค 

เกาะตะบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งทอ่งเที่ยวชายหาด แหล่งทอ่งเที่ยว ชมวิวทิวทัศน์ 

จุดชมวิวท่าอ้อย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิวป่าชายเลน จุดชมวิวทวิทัศน์ป่าชายเลน 

อ. ควนโดน 

บึงทะเลบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาต ิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  
ชมทิวทัศน์ 

ถ้้าโตนดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์ หินงอกหินย้อย               
ธารน้้าไหล 

ศึกษาประวัติศาสตร์  
เที่ยวถ้า้/ธรณีวทิยา 

น้้าตกยาโรย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก 9 ชั้น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   ชมทวิทัศน์ 

ทุ่งหญ้าวังประ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญา้กวา้งใหญ่ระหว่างป่า เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  
กิจกรรมสอ่งสัตว ์

ฝายดุสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้นน้้าอยู่ระหวา่งหุบเขามี                 
พรรณไม้สวยงาม 

พักผอ่น 

น้้าตกโตนปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตกสวยที่สุดในอทุยานแห่งชาต ิ

ทะเลบัน 

เที่ยวน้้าตก 

เขาบอฆ๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เส้นทางเดินขึ้นบนเขา เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

ถ้้าทะลุ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าดกึด้าบรรพ ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาตแิละ
การศึกษาทางโบราณคดี 

ภูกระโดน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมววิทิวทัศน์ อา้เภอควนกาหลง พักผอ่น จุดชมวิวทิวทัศน์ 

จุดชมวิวเขาภูน้อย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมววิทิวทัศน์ จุดชมววิทิวทัศน์แบบมุมสงู 

อ. มะนัง    

ถ้้าภูผาเพชร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าขนาดใหญ่เป็นห้องโถงใหญ่                  
หลายห้อง หินงอกหินย้อยสวยงาม 

เที่ยวถ้า้/ธรณีวิทยา 

ถ้้าเจ็ดคด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย สวยงาม  มีธารน้้าใหญ่
ไหลผ่านภูเขา 

ล่องเรือเที่ยวถ้า้ 

อ.ควนกาหลง    

น้้าตกธาราสวรรค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก 5 ชั้น ชมธรรมชาตพิักผอ่นแคมป้ิง 

น้้าตกปาหนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน ชมธรรมชาติ พกัผ่อน 

ทะเลหมอกเขาใคร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงามและจุดชมวิวทิวทัศน์ พักผอ่นและจุดชมววิทะเลหมอก 

ควนหมอกตาลาบ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงามและจุดชมวิวทิวทัศน์ พักผอ่นและจุดชมววิทะเลหมอก 

น้้าตกสายใจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวน้้าตก พักผอ่นและเที่ยวน้้าตก 
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   2) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 

ตารางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเดน่ของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 

อ. เมือง    

มัสยิดกลางจังหวัด
สตูล (มัสยิดม้าบัง) 

ศาสนสถาน สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 
 

ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม 
โบราณคดี 
 

พิพธิภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตูล 
(คฤหาสกก์ูเด็น) 

พิพธิภัณฑ ์ แหล่งรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ์

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

ตึกแถวถนนบุรีวานิช โบราณสถาน อาคารเก่าแก่ประมาณ 20 คูหา  
สถาปัตยกรรมการกอ่สร้างแบบยุโรป
ผสมเป็นตึกแถวสองชั้นกอ่อิฐ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม 

แหล่งโบราณคด ี
เขาโต๊ะพญาวัง 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยกอ่นประวัติศาสตร์ 
โบราณวัตถ ุ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
โบราณคดี 

วัดชนาธิปเฉลิม ศาสนสถาน เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล                        
ปูชนียสถานที่สา้คัญ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ ์

พิพธิภัณฑ์เคร่ืองจอง พิพธิภัณฑ ์ แสดงเคร่ืองมือจองจ้านกัโทษบน             
เกาะตะรุเตา นิทรรศการชีวิต                 
ใต้ท้องทะเล 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และชมนิทรรศการ ชีวิต                 
ใต้ท้องทะเล 

ศาลเจ้าพอ่ตะรุเตา อนุสรณ์สถาน สร้างเพือ่เป็นอนุสรณ์แกเ่จ้าหน้าที่พทิกัษ์ป่า
ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันรักษาการทา้ผิด 
กฎหมายในเขตอทุยานแห่งชาติตะรุเตา 

สักการะบูชา สิ่งศักดิ์สทิธิ ์

เขาโต๊ะหยงกง ศาสนสถาน ภูเขาขนาดเล็ก มีหน้าผาถ้า้ และ                       
ศาลเจ้าแขก 

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ ์

วัดดุลยาราม(วัดฉลุง) ศาสนสถาน มีพระทีผู่้คนในจังหวัดสตูล เคารพและ
สักการะนับถอื 

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ ์

อ.ทุ่งหว้า    

พิพธิภัณฑ์ชา้ง 
ดึกด้าบรรพ ์

พิพธิภัณฑ ์ โบราณวัตถุชา้งดึกดา้บรรพ ์ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา 

แหล่งโบราณคด ี
เขาโต๊ะนางดา้ 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยกอ่นประวัติศาสตร์
โบราณวัตถ ุ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

ส้านักสงฆ์เขาทะนาน ศาสนสถาน ถ้้า พระพุทธรูปหินงอก หินย้อย 
สวยงาม  บรรยากาศร่มร่ืน 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

อ. มะนัง    

แหล่งโบราณคด ี
ถ้้าหอย 

โบราณสถาน ถ้้าหินปูน โบราณวัตถ ุ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

แหล่งโบราณคด ี                 โบราณสถาน เพิงผาและเคร่ืองมือหินก่อน เชิงประวัติศาสตร ์
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเดน่ของสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม 

ถ้้าลาชิบและถ้้าแคล้ว ประวัติศาสตร ์ โบราณคดี 

อ. ละง ู    

โบราณคดีถ้้าหัวลิง โบราณสถาน พบเศษภาชนะดินเผา เที่ยวชมศึกษาประวัติศาสตร ์
โบราณคดีถ้้าโพธิ์ยอม โบราณสถาน โบราณวัตถกุระดูกมนุษย์ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

โบราณคดี 
พิพธิภัณฑพ์ื้นบ้าน         
ละง ู

พิพธิภัณฑ ์ หัตถกรรมทอ้งถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชวีิต ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี                
ซ้ือสินค้า 

อ.ควนโดน 
ตลาดนัดวังประจัน วิถีชีวิต การค้าขายระหว่าง 2 ฝ่ังชายแดนไทย-

มาเลเซีย 
การค้าขายสินค้าและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างไทย-มาเลเซีย 

 

           3) แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ตาราง แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ท่ี ชื่อชุมชน 
ท่ีตั้ง 

ลักษณะเดน่/กิจกรรม 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

1. ชุมชนท่องเที่ยว                     
บ้านหัวทาง 

- พิมาน เมือง 1. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู และสัตว์
ป่าชายเลน  
2. พายเรือคายกั ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลน            
เล่นน้้า หาหอยขาว ณ หาดหอยขาว 
3. การทา้ผ้ามัดย้อม จากเปลือกไมโ้กงกาง 
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูน่ิม 
5. ตลาดนัดริมน้้า 

2 ชุมชนท่องเที่ยว                     
บ้านเกตร ี

3 เกตรี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง                
ตามแนวพระราชด้าร ิ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร / ด้านการประมง / 
ปศุสัตว์  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร 
/ ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินค้า OTOP 
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้้าชลประทาน             
ผู้ใช้ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน / พลังงาน
ทางเลอืก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ               
โฮมสเตย์ชุมชน 

3 ชุมชนท่องเที่ยว                    
บ้านพญาบังสา                      

5  ควนโพธิ ์ เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชวีภาพ 
2. การเรียนรู้การวิถกีารท้านาและผลิตข้าวนาอินทรีย์ 
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ท่ีตั้ง 

ลักษณะเดน่/กิจกรรม 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

(ควนโพธิ์ )  3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบา้น 
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3,4, 5  
6. หอดูนก 
7. เส้นทางเดินป่า 
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

4 ชุมชนท่องเที่ยว                    
บ้านบากันใหญ ่

2 เกาะสาหร่าย เมือง 1. ชมสุสานเกาะหอยขาว 
2. ด้าน้้าดูปะการัง ชมปลาสวยงาม 
3. ชมฝูงนกทะเล 
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน 
5. ชมฝูงค้างคาวยักษ์ 
6. น่ังเรือขึ้นเกาะชมหินงาม 
7. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก 
8. น่ังเรือชมปลาโลมา 
9. ศึกษาชมบ่อพักฟื้นเต่าทะเล 
10. น่ังสามล้อชมพื้นทีแ่ละหมู่บ้านใกล้เคียง 
11. ตกปลา 
12. นอนตามเกาะ พักเต็นท ์
13. น่ังเรือชมวิถีชวีิตชาวประมง 
14. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี 

5 ชุมชนท่องเที่ยว                  
บ้านโคกพยอม 

18 ละง ู ละง ู 1. การอนุรักษ์ปลูกปา่ชายเลน 
2. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศ              
ป่าชายเลน 
3. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล 
4. การแปรรูปขนมพื้นเมอืง “ลูกโร๊ย” 
5. 4 ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

6 ชุมชนท่องเที่ยว                     
บ้านหัวหิน 

1 ละง ู ละง ู 1. ออกเรอืหาปลา สัมผสัวิถชีาวประมงพื้นบ้าน 
2. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี 
3. เรียนรู้การยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด 
4. ศึกษาเรียนรู้การจัดท้าธนาคารปูม้า 
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน ( ออมทรัพย์ชุมชน , 
ร้านค้าชุมชน , แพชุมชน , แปรรูปอาหารทะเล ) 

7 ชุมชนท่องเที่ยว                
บ้านบ่อเจ็ดลูก 

1 ปากน้้า ละง ู 1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้้า  
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้้าฤาษี ถ้้าเสอื-              
สิ้นลาย 
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร                      
การปลูกแตงโม 
4. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน 
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา 
6. เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้้า 
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ท่ีตั้ง 

ลักษณะเดน่/กิจกรรม 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

7. อวนทับตล่ิง 
8. น่ังเรือรอบเกาะเขาใหญ ่
9. น่ังเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว 

8 ชุมชนท่องเที่ยว                    
บ้านบุโบย 

3 แหลมสน ละง ู 1. ศึกษาวิถีชวีิตการท้าประมง เช่น การทา้โป๊ะ              
ด้าหอย หาหอยท้ายเภาตามชายหาด 
2. น่ังเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลน             
ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังต้านานเกาะเภตรา 
3. น่ังสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ การถนอม              
อาหารทะเล  
4. เรียนรู้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน  
(เศษพืชที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน) 
5. ธนาคารปูม้า 
6. อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 

9 ชุมชนท่องเที่ยว                    
บ้านวังตง 

4 นาทอน ทุ่งหว้า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ 
3. ล่องเรือชมถ้า้ค้างคาวแมไ่ก่ อา่วผก อ่าวไมข้าว 
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชมน้้าตก                
2 น้้า 

10 ชุมชนท่องเที่ยว                  
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 

2 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล 
2. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
3. พายเรือคายัคในทะเล 
4. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน 
5. ค่ายมวยเยาวชน การร้ามวยไทย 
6. ชมการแสดงร้ารองแง็งของกลุ่มเยาวชน 

11 ชุมชนท่องเที่ยว                    
บ้านบากันเคย 

3 ตันหยงโป เมือง 1. ธนาคารกั้ง 
2. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน/ของใช้โบราณ                     
บ้านบากันเคย 
3. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรู้การวางไขข่องปูม้า 
4. เรียนรู้การหาหอยกาบง 
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน 
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ 
7. การย้่ากั้งของเยาวชน 
8. การเลี้ยงปลากะพง / เก๋า ในกระชัง 
9. ทะเลแหวก เกลด็มังกร บริเวณเกาะ 3  
บ้านบากันเคย 
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง 
11. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม               
เกาะหัวมัน เกาะกว้าง 

12 ชุมชนท่องเที่ยว                  9 ปาล์มพัฒนา มะนัง ๑. 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้้าตกวังใต้หนาน                   
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ท่ีตั้ง 

ลักษณะเดน่/กิจกรรม 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

บ้านภูผาเพชร วังกลอย วังเคียน ค่ายผู้พัฒนาชาตไิทย 
๒. 2. ชมถ้้าภูผาเพชร  
๓. 3. ศึกษาวิถีชวีิตเงาะป่า วถิีชุมชน 
๔. 4. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
๕. 5. สาธิตการทา้ตุ๊กตาเซมัง  
๖. 6. สาธิตการทา้น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
๗. 7. ศึกษาสวนสมุนไพร 
๘. 8. การจัดการกลุ่มองค์กร 

๙. 9. การจัดกองทุนสวัสดกิารชุมชน 
๑๐. 10. โฮมสเตย์ 
๑๑. 11. อาหารพื้นบ้าน 
๑๒. 12. กิจกรรมล่องแก่ง 
๑๓. 13. บ้านรากไม ้
๑๔. 14. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภยั 

13 ชุมชนท่องเที่ยว                    
บ้านสาคร 

2 สาคร ท่าแพ ๑. 1. มีธนาคารปู 
๒. 2. บ้านลิง 
๓. 3. แปลงผักปลอดสารพิษ 
๔. 4. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
๕. 5. อาหารทะเลสด 
๖. 6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

14 ชุมชนท่องเที่ยว                  
บ้านต้ามะลัง 

2 , 3 ต้ามะลัง เมือง 1. การให้อาหารนกอินทรีย์ 
2. ใช้ภาษายาวีภายในหมู่บ้าน (โรงเรียนบ้าน           
ต้ามะลังเหนือ เป็นโรงเรียนน้าล่องภาษามาลายู(กลาง) 
3. ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 
4. การแสดงลองแง็งของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน  
5. ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านที่หลากหลาย ( เช่น                
กูตูมันหยัง ,กูตูปีอีน หรือแป้งข้าวหมาก, โรตีแกหลาย 
หรือโรตีตาขา่ย , ยองกง , จอนดอย ,โกยกาจาง ,บาฮูลู 
( ขนมไข่ ) , โกยบังเกตุ , ดาหงาย , โรเปะ , ลงปัง 

15 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หลอมปืน 

14 ละง ู ละง ู 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย) 
2. ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ 
3. ชายหาดที่สวยงาม 
4. ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าวทุ่งนุ้ย 
5.ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน 

16. ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
โตนปาหนัน - บ่อน้้า
ร้อน 

4 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 1. แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้้าร้อน” 
2. น้้าตกโตนปาหนัน 
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
4. ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น (การทา้ขา้วหลามไมไ้ผ่) 
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร) 
6. การทอ่งเที่ยวเดินป่าชุมชน 
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ท่ีตั้ง 

ลักษณะเดน่/กิจกรรม 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

17. ชุมชนท่องเที่ยว                   
บ้านมะหงัง 

1 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า แหล่งทอ่งเที่ยว 
1. เขาทะนาน 
2. เขาตะบัน 
3. หาดทุ่งสะโบ๊ะ 
4. ป่าโกงกาง 
5. ชมค้างคาวแม่ไก่เขาตะบัน 
6. คลองมะหงัง 
7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กุ้งแห้ง กะปิ มันกุ้ง น้้าพริก            
กุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว เคร่ืองประดับไข่มุกอันดามัน) 
8. อาหารทะเลสด ๆ 

18. ชุมชนท่องเที่ยว                  
บ้านเขานุ้ย 

2 วังประจัน ควนโดน 1. น้้าตกโตนปลิว 
2. ถ้้าค้างคาว 
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดา้ร ิ
4. น้้าตกยาโรย 
5. เขาพับเพิง 
6. อุทยานแห่งชาตทิะเลบัน 
7. ถ้้าโตนดิน 
8. ทุ่งหญ้าวังประจัน 
9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซยี 
10. ฐานเรียนรู้วิถีชุมชนวถิีชายแดน 
      - ฐานเรียนรู้การกินอาหารเพื่อสุขภาพ , การศึกษา
ธรรมชาติ , การนวดแผนไทย , การท่องเที่ยวมอเตอร์
ไซต์สตรี , ที่พักโฮมสเตย์ , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

19. ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน 
ดาหล้า 

8 ท่าแพ ท่าแพ 1. การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะเน้ือ / นม 
3. การปลูกข้าวโพดหวาน 
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สบู่นมแพะ , ขนมพื้นเมือง) 
5. โฮมสเตย์ 
6. อาหารพื้นบ้าน 

20 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน           
หัวทาง 

6 ละง ู ละง ู 1. เป็นพื้นที่ติดต่อกับคลองละงู ทั้ง 4 ต้าบลของ               
อ้าเภอละงู คือต้าบลปากน้้า ต้าบลละงู ต้าบลแหลมสน                
ต้าบลก้าแพง 
2. แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมห่ิงห้อย  ป่าล้าพู               
หาดหอยปะ  

21 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน          
ขอนคลาน 

1-4 ขอนคลาน ทุ่งหว้า 1. ชิมอาหารท้องถิ่นบ้านขอนคลาน  
2. ชมและเลือกซ้ืองานจักรสาน เชน่ เสื่อที่สาน                    
จากใบเตย  
3. ชมการจัดทา้ธนาคารปูม้าในชุมชน 

 4. การต่อเรือหัวโทงท่องเที่ยวคลองวังวนสู่คลองราไว  



71 

 

ท่ี ชื่อชุมชน 
ท่ีตั้ง 

ลักษณะเดน่/กิจกรรม 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

5. สัมผัสบรรยากาศชายหาด,ป่าสน ดอนหอย 2                 
ดอน (หอยหลักไก่) ทอนหิน(หินโต๊ะหอก                               
ลานผีหลังกลวง ต้านานควายเล)  
6. ชมระบบนิเวศป่าชายเลน  
7. ชมวิวชมแมลงพลับและเล่นน้้า ณ หาดราไว  

22 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ควน 

5 บ้านควน เมือง 1. ล่องแก่งชมธรรมชาตแิละวิถชีีวิตของชุมชน  
2. การทา้ขนมพื้นบ้าน  
3. ชมบ้านโบราณ อายุ 170 ปี  
4. ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว 

23 กลุ่มการทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านวังสายทอง 

10 น้้าผุด ละง ู 1. ล่องแก่งวังสายทอง 
2. ฐานการเลี้ยงปลาในกระชัง 
3. ฐานการปลกูผักกูด 
4. ฐานการแปรรูปกล้วย 
5. การสกรีนเสือ้ 
6. ฐานผักปลอดสารพิษ 
7. การทา้ไม้ดัด 

24 วิสาหกิจชุมชน
หัวแหลมโฮมสเตย์ 

4 เกาะสาหร่าย เมือง 1. เรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล 
2. กิจกรรมหาหอย (หอยหวาน หอยกาบง                     
หอยเจดีย์) 
3. ล่องเรือชมวถิีชีวิตชาวประมง 
4. เยี่ยมสันหลังมังกรสองหาง 
5. ชมปะการังน้้าตื้น 
6. เยี่ยมชมสุสานหอยล้านปี (หอขาว) 

25 กลุ่มทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านเกาะหลี
เป๊ะ 

 เกาะสาหร่าย เมือง 1. ด้าน้้าดูปะการังน้้าตื้น,น้้าลึก 
2. ศิลปะการแสดงรองแง็ง-ร้ามะนาชาวเล 
3. บรรยายประวัติศาสตร์และวิถีชีวติชาวเล                   
"อุรักลาโว้ย" 
4. ชมพิพธิภัณฑ์ฝาบ้านชุมชุนโดยมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น 
5. สาธิตและร่วมปฏิบัตกิิจกรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น             
ตกปลา ตกหมึก หาหอยชกัไซ 
6. บริการอาหารทะเลสด 
7. น้้าพริกปลายา่งสูตรชาวเล 
8. บริการที่พกัโฮมสเตย์-บังกะโล 

26 ชุมชนท่องเที่ยวทุ่ง
หว้าโฮมสเตย์โกดอน 

8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 1. พิพิธภัณฑ์ช้างดกึด้าบรรพ ์
2. ล่องเรือถ้า้เลสเตโกดอน 
3. ชมสวนหม้อขา้วหม้อแกงลิง 
4. ชมสวนฉิมเมลอ่น 
5. ชมตึกชิโนโปรตุกสี 
6. ผ้ามัดย้อมจากสธีรรมชาต ิ
7. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ท่ีตั้ง 

ลักษณะเดน่/กิจกรรม 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

8. พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน 
27 ชุมชนบ้านวังนาใน 4 น้้าผุด ละง ู 1. ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาต ิ

2. ล่องแก่ง คลองลา้โลน 
3. ล่องแก่งลอดถ้า้เจ็ดคต 
4. เที่ยวน้้าตก  
5. เที่ยวภูผาเพชร 

28 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน              
ท่าข้ามควาย 

6 นาทอน ทุ่งหว้า 1. ชมสันหลังมังกร 
2. เที่ยวหาดไม้ขาว 
3. ชมหอสี่หลัง และปูกองทพั 
4. ล่องเรือชมนกเหย่ียว  
5. พิพิธภัณฑ์ของโบราณ 
6. ที่พกัโฮมสเตย์ 

29 ชุมชนทุ่งหวา้โฮมส
เตย์ (สุไหงอุเปย้อน
ยุค) 

1-8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 1. ชมสวนองุ่นสวรรณา 
2. จุดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชน 
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแดงแหล่งปลูก                
พริกไทยสไุหงอุเป 
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขา้วเกรียบธัญพืช 
5. ปลาแดดเดียวท่าเภาวถิีชาวเล 
6. หลวงพ่อแก่นจันทร์พระพทุธรูปลอยทวนน้้า 
7. พิพิธภัณฑ์ช้างดกึด้าบรรพ ์
8. ล่องเรือถ้า้เลสเตโกดอน 
9. ชมสวนหม้อขา้วหม้อแกงลิง 
10. ชมสวนฉิมเมลอ่น 
11. ชมตึกชิโนโปรตุกีส 
12. ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาต ิ
13. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 
14. พักทุ่งหวา้โฮมสเตย์โกดอน 

 ที่มา: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ข้อมูล พฤศจิกายน 2564 

4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 
     จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาดเอียงลงสู่
ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี และ
หลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาใน
จังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุค
แคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา (Tarutao Group)”เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซาก
ดึกด้าบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกด้าบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ       
หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์           
ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้
ว่าจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการ มาตั้งแต่อดีตหรือว่า 500 ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกด้าบรรพ์
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ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุล สเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรด
โบราณเขากวาง บริเวณถ้้าเลสเตโกดอน (หรือถ้้าวังกล้วย)บ่งบอกอายุประมาณ 1.8-0.01 ล้านปีก่อนเป็นต้น     
การค้นพบ หลักฐานส้าคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้าน
ธรณีวิทยา  ด้านซากดึกด้าบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูล  ได้ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับ
จังหวัดขึ้น  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม
ทั้งหมด 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอมะนัง อ้าเภอละงู อ้าเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมี
แหล่งทั้งหมด 72 แหล่ง  ซึ่งประกอบด้วย แหล่งธรณี ซากดึกด้าบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธี
ชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย  

   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสมาชิกเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ท้าให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO 
แหล่งแรกของประเทศแห่งที่ 5 ของอาเซียน ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล  

ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล 

 
ที่มา: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  พฤศจิกายน  2564 
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         5) ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจ าปี  
                                 “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” 

ที ่ เดือน 
กิจกรรม เทศกาล และ

ประเพณี 
รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

1 ธันวาคม -         
มกราคม  

งาน COUNT DOWN 
ต้อนรับปีใหม ่
“SATUN 
COUNTDOWN” 

- จัดงานส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับ              
ปีใหม่  
- จัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อและสตรีท
บาสเกตบอล 
- จัดพิธีท้าบุญตักบาตร 
- จัดการออกบูธจ้าหน่ายสินค้าอาหาร 
- ศิลปิน ดารา นักร้องรับเชิญ 

หน้าส้านักงาน
เทศบาลเมืองสตลู 

เทศบาลเมือง
สตูล 

2 มกราคม  เทศกาลยอนหอยหลอด
และวัฒนธรรมพื้นบ้านละงู 
“RAZOR CLAMS 
FESTVAL & LOCAL 
CULTURAL FAIR OF LA-
NGU” 

- ประกวดมสิลาก ู
- แข่งขันการยอนหอยหลอด 
- แข่งขันปรุงอาหารจากหอยหลอด 
- แข่งเรือพาย 
- ประกวดร้องเพลง 
- เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 

สวนสาธารณะสระ
น้้าหนองปันหยา  

อบต.ละงู  

3 กุมภาพันธ์  งานมรกตอันดามัน 
มหัศจรรย์อาหารอร่อยของ
ดีที่ละงู                    “  
EMERALD ANDAMAN 
AMAZING GOOD 
FOODS OF LA-NGU” 

- กิจกรรมการแสดงแสง สี เสยีง 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตลู 
- กิจกรรมการแสดง ดนตรี และมหรสพ
ต่าง ๆ  
- กิจกรรมการประกวดมิสมรกต                
อันดามัน 2018 
- กิจกรรมการประกวดร้านอาหารและ
แผงลอยจ้าหนา่ยอาหารต้นแบบ 
- กิจกรรมการประกวดอาหาร “เมนู    
ชูสุขภาพ” 
- กิจกรรมจ้าหนา่ยอาหารทะเลและ
อาหารพื้นเมืองทั้งในและนอกพ้ืนที ่
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า OTOP 
- การจัดนิทรรศการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตลู 
- การแข่งขันรถจักรยาน ระยะทาง 100 
กิโลเมตร 

สนามกีฬาตรงข้าม
เทศบาลตา้บล
ก้าแพง 

อบจ.สตลู 
เทศบาล
ก้าแพง 
 
 

4 กุมภาพันธ์  งานเบิกฟ้าทุ่งบุหลัง 
“THUNG BULANG 
FESTIVAL” 

- แสดงมโนราห ์
- แสดงแม่ไมม้วยไทย 
- แข่งขันเรือท้องแบน 
- แสดงดนตร ี
- จ้าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน 

สถานท่ีท่องเที่ยว 
เขาทะนาน  

อบต.ทุ่งบุหลัง 
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ที ่ เดือน 
กิจกรรม เทศกาล และ

ประเพณี 
รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

5 กุมภาพันธ์ 
– มีนาคม  

งานฤดูกาลหอยท้ายเภา 
“HOI TAI PHAO FAIR” 

- ชมวิธีการหาหอยท้ายเภา 
- จ้าหน่ายสินค้า 

บ้านบ่อเจ็ดลูก  อบต.ปากน้้า, 
อบต.แหลมสน 
ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบ่อเจ็ดลูก 

6 มีนาคม  เทศกาลข้าวโพดหวานท่าแพ  
“ THA PHAE SWEET 
CORN FAIR” 
 
 

- กิจกรรมการแสดง แสง สี ส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวจังหวัดสตลู 
- การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า OTOP 
- กิจกรรมการประกวดข้าวโพดหวาน 
- กิจกรรมออกบูธกลุ่มอาชีพ / 
หน่วยงานราชการ 

สนามหน้าอ้าเภอ                
ท่าแพ 

อบจ.สตลู 
อบต.ท่าแพ 
 

7 เมษายน  งานประเพณสีงกรานต์และ         
รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ  
“SONGKRAN FESTIVAL” 

- ท้าบุญตักบาตร  
- รดน้้าด้าหัวผู้สูงอาย ุ
- การตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุ
- กิจกรรมการแสดงบนเวท ี
- กิจกรรมเชิดชู , เกียรตผิู้สูงอายทุี่เป็น
แบบอย่างท่ีดีทางสังคม 
- เล่นน้้าสงกรานต ์

- เทศบาลเมืองสตูล 
สวนสาธารณะโตะ๊
พญาวัง 
-วัดดุลยาราม 
-อนามัยเฉลมิพระ
เกียรติ ผัง 15  
อบต.นิคมพัฒนา 
-ตลาดนดัซอย 10 

- อ้าเภอมะนัง  
- เทศบาลเมือง
สตูล 
- เทศบาลต้าบล
ฉลุง 
- อบต.ปาล์ม
พัฒนา 
- อบต.นิคมพัฒนา 
- อบต.ควนกาหลง 
-รพ.สต.นิคม
พัฒนา ผัง 15 

8 พฤษภาคม 
(ข้ึน 15 ค่้า 
เดือน 6 ) 

งานประเพณลีอยเรือเกาะ               
หลีเป๊ะ 
“LOY RUE CHAOLAY 
KOH LIPE FESTIVAL”    

- การท้าพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล  
- การท้าพิธีลอยเรือของชาวเลขอพร
อธิฐานจากบรรพบุรุษทีล่่วงลับไปแล้ว  
- การเต้นร้ารองเง็ง 7 รอบ 

เกาะหลเีป๊ะ  อ้าเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า 
(เกาะหลเีป๊ะ) 
อบต.เกาะสาหรา่ย 
 

9 พฤษภาคม  เทศกาลวันเต่าโลก 
“WORLD TURTLE 
FESTIVAL” 

- น้าชมและบรรยายวันเตา่โลก 
- จัดนิทรรศการการอนุรักษ์ 
- กิจกรรมบนเวที 
- มหกรรมของดีเมืองก้าแพง 

หน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้้า
จืด จังหวัดสตูล 

อบต ก้าแพง 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง              
น้้าจืดจงัหวัดสตูล 

10 พฤษภาคม  สตูลฮาลาลสตรีท  - การออกบูธจ้าหน่ายอาหารและ
สินค้าฮาลาล 
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวท ี
- บูธสาธิตแสดงอาหารฮาลาลเพื่อ
สุขภาพ 
- ประกวดอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ 
- รับมอบป้ายรบัรองฮาลาล 

ถนนบายพาส 
อ้าเภอเมืองสตูล 

อบจ.  
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสตูล 
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ที ่ เดือน 
กิจกรรม เทศกาล และ

ประเพณี 
รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

11 พฤษภาคม  งาน “สตูลอิดิล้ฟิตร ี
Open House” 

- กิจกรรมขบวนแห ่
- พิธีละหมาด 
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ไทย
มุสลมิ 
- การออกบูธจ้าหน่ายสินค้าอาหาร
พื้นเมือง 

มัสยดิม้าบัง อบจ. สตูล 
เทศบาลเมืองสตลู 

 

12 มิถุนายน  งานประจ้าปี และงาน
กาชาดจังหวัดสตูล 
“SATUN ANNUAL 
FESTIAL AND RED 
CROSS FAIR”  

- การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
- การออกร้านนาวากาชาด 
- การออกร้านจ้าหน่ายสินค้า 

สนามหัวสะพาน
ตายาย 

จังหวัดสตลู 

13 กรกฎาคม  มหกรรมวัฒนธรรม              
นครีสโตยและตลาดนดั
ชุมชนของดีเกษตรสตลู  

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- จัดจ้าหน่ายสินค้าการเกษตรครบ        
ทุกวงจร 

หน้าศาลากลาง
จังหวัดสตลู 

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสตลู 
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

14 กรกฎาคม  งานสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนา เทศกาล
เข้าพรรษา“BUDDHISM 
PROMOTION WEEK, 
BUDDHIST LENT 
FESTIVAL” 

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณี    
หล่อเทียนพรรษา 
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้าน
ศาสนา 
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 

วัดวังผาสามัคค ี อบต.ควนกาหลง 

 

15 กรกฎาคม – 
สิงหาคม  

เทศกาลชมสวน ชวนชิม 
อิ่มผลไม้ ประจ้าปี  
“TRAVEL & TASTE 
FRUITS FESTIVAL” 

- จัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว 
- ปั่นจักรยานเที่ยวชมสถานท่ีท่องเที่ยว
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- เที่ยวสวน ชิมผลไม้ตามฤดูกาล 

น้้าตกธารา
สวรรค์ น้้าตก
สายใจ น้้าตก
ดาวกระจาย  
- สวนผลไม้ใน
พื้นที่ต้าบล                  
ควนกาหลง 

อบต.ควนกาหลง 

16 สิงหาคม  งานสตูลฟอสซิล  เฟสติวัล  
“ SATUN FOSSIL 
FESTIVAL” 

- กิจกรรมวิชาการด้านฟอสซลิ 
- กิจกรรม “ Satun To Asean”    ชม
การแสดงศลิปวัฒนธรรมทั้งระดับ
เยาวชน/ท้องถิ่นการแสดงสินค้า OTOP 
- กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์   

พิพิธภัณฑ์ช้าง
ดึกด้าบรรพ์ทุ่ง
หว้า 

อบต.ทุ่งหว้า  

 

17 สิงหาคม – 
กันยายน  

งานวันไหว้ผีโบ ๋
“WORSHIPPING TO 
PHI BOH” 

- ร่วมท้าบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
ที่ไม่มีญาติพี่น้อง 

โรงเรียนอนุบาล           
ทุ่งหว้า 

อ้าเภอทุ่งหว้า 
เทศบาลตา้บล                 
ทุ่งหว้า 
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ที ่ เดือน 
กิจกรรม เทศกาล และ

ประเพณี 
รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

18 กันยายน – 
ตุลาคม  

งานประเพณีถือศลีกินเจ
จังหวัดสตลู  
“SATUN VEGETARIAN 
FESTIVAL”  

- การเปิดบูธขายอาหารเจให้กับ
นักท่องเที่ยวท้ังไทยและต่างชาติ  
- การแห่ศาลเจ้าโปเ้จ้เก้งรอบตัว
เมืองสตลู 
- การประทับทรงเพื่อยกเสาไม้ไผ่      
(โกเต็ง) เพื่อเป็นสญัลักษณ์
ประเพณีถือศีลกินเจประจ้าป ี

ศาลเจ้าโป้เจเ้ก้ง อ้าเภอ
เมือง  

เทศบาลเมืองสตลู 

19 ตุลาคม  ประเพณีชักพระสตูล 
 “Chak phra  festival”   

- ประกวดเรือพระ - แข่งขันซัดต้ม 
- แข่งขันชกมวยทะเล 
- แข่งขันกินต้ม - แข่งขันแทงต้ม 
- การแข่งขันประชันโพน 
- การแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- การแสดงมโนราห ์
- การแสดงดนตรีเยาวชน 
- การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง 
- การแสดงของศิลปิน 
- แข่งขันตะกร้อลอดห่วง 

ลานกิจกรรมอ้าเภอ
มะนัง บริเวณตลาดนัด
บ้านผัง 1  
ตลาดนดั  ซอย 10 
สนามสมาคมจังหวัด
สตูล 

อ้าเภอมะนัง 
อ้าเภอควนกาหลง 
อบจ.สตลู 
เทศบาลตา้บลคลอง
ขุด 
อบต.ปาล์มพัฒนา 
อบต.นิคมพัฒนา 
อบต.อุใดเจรญิ 
อบต.ควนกาหลง 

20 ตุลาคม  งานมหกรรมอาหารจานเดด็ 
ของดีเมืองสตูล อร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล ์
“FOOD FAIR OF SATUN, 
DELICACY WITHOUT 
ALCOHOL” 

- การออกบูธจ้าหน่ายสินค้า
อาหารพื้นเมืองและของที่ระลึก 
- กิจกรรมการแสดงบนเวท ี
- การประกวด Miss Clean Food 
Good  Tast 
-  การประกวดอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
- ศิลปิน ดารา นักร้องรับเชิญ 

ถนนบายพาส อ้าเภอ
เมือง 

เทศบาลเมืองสตลู 

21 พฤศจิกายน 
(ข้ึน15 ค่้า
เดือน 11 ) 

งานประเพณลีอยเรือ                         
เกาะหลเีป๊ะ   
“LOY RUE CHAOLAY 
KOH LIPE FESTIVAL”    

- การท้าพิธีสะเดาะเคราะห์ของ
ชาวเล  
- การท้าพิธีลอยเรือของชาวเล                
ขอพรอธิฐานจากบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว  
- การเต้นร้ารองเง็ง 7 รอบ 

เกาะหลเีป๊ะ อ้าเภอเมือง อ้าเภอเมืองสตูลส่วน
หน้า  
(เกาะหลเีป๊ะ) 
อบต.เกาะสาหรา่ย 

22 พฤศจิกายน  งานประเพณลีอยกระทง  
“Loykrathong festival” 

-ประกวดธิดานพมาศ 
-ประกวดนางนพมาศ 
- ประกวดกระทง 
- ประกวดเทพีสูงวัย 
- ดนตรีมหรสพและการออก                 
ร้านจ้าหน่ายสินค้า 

ลานหน้าอ้าเภอมะนัง 
ท่าน้้าสวนสาธารณะ
เทศบาลตา้บลก้าแพง 
ตลาดนดัซอย 10 
โรงเรียนบ้านทุ่ง-เสมด็ 
ลานวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล 

อ้าเภอมะนัง  
อบจ.สตลู 
เทศบาลตา้บลก้าแพง 
เทศบาลเมืองสตลู 
เทศบาลตา้บลฉลุง 
อบต.นิคมพัฒนา 
อบต.ปาล์มพัฒนา 
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ที ่ เดือน 
กิจกรรม เทศกาล และ

ประเพณี 
รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

23 พฤศจิกายน  งานรักษ์เล รักษ์ป่า เปดิฟ้า
เมืองสตลู “SATUN SEA 
AND FOREST 
ONSERVATION 
FESTIVAL” 

- การเก็บขยะ ท้ากิจกรรม
ร่วมกัน การเล่นวอล์คแรลลี่ผสม 

เกาะตะรุเตา                
เกาะไข่ เกาะอาดัง 
เกาะหินงาม เกาะราวี 
เกาะหลเีป๊ะ 

อบจ.สตลู 

24 ธันวาคม  มหกรรมอาหารและแข่งขัน
ตกปลาบาราฟิชช่ิงคัพ                  
“ BARA FISHING CUP” 

- แข่งขันตกปลา  
- จ้าหน่ายสินค้าอาหารทะเล 
- จัดนิทรรศการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

จุดชมวิวชายหาดปาก
บารา อ้าเภอละง ู

อบจ.สตลู 

ที่มา: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  กุมภาพันธ์ 2564 

6) เทศกาลประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดสตูล 

ที ่ เดือน เทศกาล และประเพณี 
1 กันยายน 

(ตรงกับ แรม 15 ค่้าเดือน 10) 

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

 

2 เมษายน-พฤษภาคม 
ตรงกับวันขึ้น 1 ค่้า เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน 
10 ตามปฏิทินอิสลาม (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการดู                 
ดวงจันทร์) 

วันฮารีรายออิด้ิลฟิตรี (วันออกบวช) 
 

3 กรกฎาคม – สิงหาคม 
ตรงกับวันที่ 10 ค่้า เดือนซุลฮิจญะฮ์ หรือตรงกับ
เดือน 12 ตามปฏิทินอิสลาม (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการ
ดูดวงจันทร์) 

วันฮารีรายออิด้ิลอัฏฮา  

4 มกราคม - กุมภาพันธ์ เทศกาลวันตรุษจีน 
 

สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล(คน) 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชาวไทย 1,235,494 1,252,158 1,355,145 1,363,533 774,428 

ชาวต่างชาติ 159,296 160,087 176,155 186,347 38,121 

รวม 1,394,790 1,412,245 1,531,300 1,549,880 812,549 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น % +4.97 +3.17 +8.43 +1.21 -47.79 
 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กุมภาพันธ์ 2564 
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ตารางแสดงจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท) 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชาวไทย 6,838.68 7237.3 8,196.61 8,282.13 4,648.71 
ชาวต่างชาติ 721.32 793.28 904.86 956.31 196.76 
รวม 7,560.00 8,030.58 9,101.47 9,238.42 4,845.47 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % +7.99 +5.78 +13.34 +1.50 -47.55 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กุมภาพันธ์ 2564 

  สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว 
สรุปสถานการณ์พักแรม จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน จังหวัดสตูล ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เดือน อัตราการเขา้
พัก(ร้อยละ%) 

จ านวนนักท่องเท่ียวชาว
ไทย (คน) 

จ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ (คน) 

จ านวนนักท่องเท่ียว 
(คน) 

รายได้จากการท่องเท่ียว
ชาวไทย (ลา้นบาท) 

รายได้จากการท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติ (ลา้นบาท) 

รายได้จากการท่องเท่ียว 
(ล้านบาท) 

มกราคม 72.77 175,636 - 7.96   18,969 - 5.53   194,605 -7.73 1,563.93 -5.86 95.35 -5.80 1,659.28 - 5.86   

กุมภาพนัธ ์ 67.32 130,525 -22.54 13,073 -26.06 143,598 -22.88 1,111.31 -24.25 68.75 -22.87 1,180.06 -24.17 

มีนาคม 20.93 43,385 -78.33 4,514 -77.38 47,899 -78.24 319.93 -81.64 21.29 -78.83 341.22 -81.49 

ไตรมาสที่1 53.67 349,546 36,556 386,102 2,995.17 185.39 3,180.56 

เมษายน 0.10 - -100.00 84 -99.65 84 -99.93 - -100.00 5.45 -94.61 5.45 -98.69 

พฤษภาคม 0.07 - -100.00 95 -99.34 95 -99.92 - -100.00 2.39 -96.07 2.39 -99.51 

มิถุนายน 8.21 11,785 -85.64 - -100.00 11,785 -87.91 44.75 -87.39 - -100.00 44.75 -89.35 

ไตรมาสที่2 2.80 11,785 179 11,964 44.75 7.84 52.59 

กรกฎาคม 28.15 50,929 -42.06 105 -98.89 51,034 -47.60 159.54 -45.72 0.32 -99.12 159.86 -51.63 

สิงหาคม 29.33 51,924 -17.44 92 -99.04 52,016 -28.19 146.39 -30.40 0.34 -99.07 146.73 -40.60 

กันยายน 30.38 60,431 -17.19 72 -98.80 60,503 -23.38 182.19 -28.34 0.19 -99.18 182.38 -31.71 

ไตรมาสที่3 29.28 163,284 269 163,553 488.12 0.85 488.97 

ตุลาคม 32.38 76,676 -23.65 89 -99.44 76,765 -34.01 338.70 -30.01 0.40 -99.61 339.10 -42.08 

พฤศจิกายน 41.40 88,792 -13.59 928 -94.08 89,720 -24.24 404.65 -18.27 2.05 -97.95 406.70 -31.67 

ธันวาคม 39.33 84,345 -20.75 100 -99.41 84,445 -31.48 377.32 -26.42 0.23 -99.97 377.55 -39.13 

ไตรมาสที่4 37.70 249,813 1,117 250,930 1,120.67 2.68 1,123.35 

รวม 30.86 774,428 - 43.54   38,121 - 79.36   812,549 -47.79 4,648.71 -44.10 196.76 -78.69 4,845.47 -47.55 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางแสดง จ านวนมัคคุเทศก์และบริษัทน าเที่ยว ปี พ.ศ.2563 
จ้านวนมัคคุเทศก์ 912 คน 

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563 
จ้านวนบริษัทน้าเที่ยว 183 บริษัท 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ที่มา กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางแสดง จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2562 

อันดับ จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 5 อันดับ จ านวน (คน) 

1 Malaysia 90,363 
2 United Kingdom 3,432 
3 Singapore 3,255 
4 Japan   1,971 
5 Germany 1,242 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , กุมภาพันธ์ 2564 
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           เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นลักษณะ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบกและทางทะเล จากสรุปข้อมูลจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจ้าปี 2557-2562 พบว่ามีแนวโน้มของจ้านวนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจน สัดส่วนนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยร้อยละ 90 ชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ใน
ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
จ้านวนนักเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จังหวัดควรมีมาตรการ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เน้นหลักความสะอาด ปลอดภัย               
ไร้โรค ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ท้าให้ธรรมชาติมีการฟ้ืนตัว มีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น โดยศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญประกอบด้วย อุทยานและหมู่ เกาะ และอุทยานธรณี                 
ที่มีจ้านวนมากครอบคลุมร้อยละ 40 ของจังหวัด ปี  2561 ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO)           
เป็นอุทยานธรณีระดับโลก 

  สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
          ผลจากการส้ารวจข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวและ

นักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภายในจังหวัดสตูล พบว่าปัญหาด้าน
การท่องเที่ยวที่ส้าคัญได้แก่ปัญหาด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและไม่มีศูนย์ข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ส้าหรับรายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปนี้ 
      (1) การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
    1) การบริการขนส่งสาธารณะ 
            นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศบางส่วนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ยังคงพบปัญหาด้านการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ เช่น ไม่มีจ้านวนรถสาธารณะที่เพียงพอและครอบคลุม
สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด รถออกไม่ตรงเวลาที่ก้าหนด พนักงานขับรถไม่สุภาพ รถมีสภาพเก่า เป็นต้น 
    2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
            แหล่งท่องเที่ยวบางประเภท เช่น อุทยานแห่งชาติน้้าตก/ถ้้าในบางพ้ืนที่เข้าถึงล้าบาก
เส้นทางเข้าขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางไกล ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ป้ายบอกทางมีขนาดเล็กท้าให้
สับสนในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว บางแหล่งมีลานจอดรถไม่เพียงพอ นักท่องเที่ยวหนาแน่น การจอด
รถของนักท่องเที่ยวไม่มีความเป็นระเบียบบางพ้ืนที่จอดรถไม่เอ้ืออ้านวยเบียดกัน บางแหล่งมีมิจฉาชีพเข้ามา     
หากิน เช่น การล้วงกระเป๋า ทุบกระจกรถ ขโมยทรัพย์สินภายในรถ เป็นต้น 
              (2) สถานที่ท่องเที่ยว 
         1) ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว 
        ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจ้านวนภาชนะรองรับ
ขยะ  ไม่เพียงพอและบางแห่งจัดวางภาชนะรองรับขยะไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวบางประเภท เช่น 
วัด ทะเลน้้าตก ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแห่งมีถังขยะแต่ช่วงเวลาการจัดเก็บ           
ไม่เหมาะสมท้าให้เศษขยะล้นถังตก  ส่งกลิ่นเหม็น 
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        ปัญหาห้องน้้าไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการ      
ขาดการดูแลรักษาความสะอาด และส่วนใหญ่เป็นห้องน้้ารวมไม่แยกห้องน้้าหญิงและห้องน้้าชาย 
        ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว บางแห่งร้านขายของ
ฝาก/ของที่ระลึกจ้าหน่ายสินค้าราคาแพงคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าบางอย่างหมดอายุ 
 ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายอาหาร/เครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยว บางแห่งมีจ้านวนร้านขายอาหาร/
เครื่องดื่มไม่เพียงพอกับความต้องการ จ้าหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ 

              (3) คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว 
                    สื่อที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์มีจ้านวนน้อย  ข้อมูล       
ไม่ชัดเจนและรูปแบบการน้าเสนอบางส่วนไม่เหมาะสม นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดสื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษมีจ้านวนน้อย                     
หรือได้รับทราบข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารเป็น
ภาษาอังกฤษมีจ้านวนน้อยไม่เพียงพอกับจ้านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
              (4) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
     แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถด้าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ที่ทั่วถึง 
แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพท้าให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวและ
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและไม่มีมัคคุเทศก์ประจ้าแหล่งท่องเที่ยว 

  6.6 อุตสาหกรรม 
                  การอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ 
  สถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

  จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มีจ้านวนทั้งสิ้น 209 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,317.42 ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน 4,604 คน โดยจ้าแนก
โรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจ าพวก 

จ าพวกที่ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
2 2 1.73 13 
3 207 4,315.69 4,604 

รวม 209 4,317.42 4,604 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 
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ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

รายการ 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 
อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะฯ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสตกิ 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

23 
19 
4 
23 
12 
3 
2 
19 
1 

103 

445.44 
431.92 
96.58 
845.33 
201.56 
48.62 
4.99 

312.75 
22.84 

1,097.39 

1,708 
1,385 

39 
391 
194 
24 
14 
256 
10 
584 

รวม 209 4,317.42 4,604 
   ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ 
 (1) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปไม้ยางพารา ท้าวงกบ ประตู 
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 19 โรงงาน เงินลงทุน 431.92 ล้านบาท คนงาน 1,385 คน 
 (2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยาง
ผสม(Compound Rubber) ท้ายางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน 
เงินลงทุน 845.33 ล้านบาท คนงาน 391 คน 
 (3)  อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้้ามันปาล์ม การท้าอาหารทะเลกระป๋อง ตามล้าดับ  
ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน เงินลงทุน 445.44 ล้านบาท คนงาน 1,708 คน 

 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2563 มีจ้านวน 209 โรงงาน ลดลง จากปี พ.ศ.2562 จ้านวน 148 โรงงาน คิดเป็น              
ร้อยละ 41.45 เงินลงทุนจ้านวน 240.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 โดยประเภทโรงงานที่ได้รับอนุญาต 
ได้ แก่  ขุดตักดิน  ซ่อมรถยนต์  ผลิ ตแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต  คอนกรีตผสมเสร็จ  ผลิตนมสดไร้ เชื้ อ                  
ผลิตน้้าแข็ง และก๊าซชีวภาพ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

 

รายการ 
ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว) 
อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภณัฑ์จากไม 

 

75 
32 

5 

36 

32.53 
431.64 

12.00 

652.68 

75 
33 

6 

37 

32.53 
433.99 
13.10 
653.45 

- 
23 

- 
19 

- 
445.44 

- 
431.92 
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รายการ 

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและเคร่ืองกล 

อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 

อุตสาหกรรมอื่นๆ  

3 

1 

3 

35 

15 

10 

3 

26 

2 

106 

1.85 

0.75 

55.08 

885.21 

191.09 

24.98 

7.13 

361.23 

24.84 

1,855.48 

3 

1 

3 

34 

15 

10 

3 

26 

2 

109 

1.85 
0.75 
55.08 
882.31 
191.09 
24.98 
7.13 

361.23 
24.84 

1,875.48 

- 
- 
4 

23 

12 

3 

2 

19 

1 

103 

- 
- 

96.58 

845.33 

201.56 

48.62 

4.99 

312.75 

22.84 

1,907.39 

รวม 352 4,536.49 357 4,557.81 209 4,317.42 

            ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

การเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 จากตารางสถิติข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูล                  
มีจ้านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ.2563 มีสัดส่วนร้อยละ 12.16 และมีเงิน
ลงทุน สัดส่วนร้อยละ 8.94 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2562 การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ลดลง จากปี พ.ศ.2561 จ้านวน 39.89 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2563 มีการลงทุน 
เพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.2562 จ้านวน 186.43 ล้านบาท 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 

6 จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1. จังหวัดสตูล 17 61.21 5 21.32 9 207.75 
2. จังหวัดกระบี่ 25 1,300.24 21 1,418.25 22 1,178.03 
3. จังหวัดตรัง 45 4,140.72 24 224.63 24 266.33 
4. จังหวัดพังงา 7 148.70 6 159.50 2 22.30 
5. จังหวัดภูเก็ต 9 118.02 4 230.12 9 506.15 
6. จังหวัดระนอง 21 484.74 10 451.91 8 143.13 

รวม 124 6,253.63 70 2,505.73 74 2,323.69 
สัดส่วน (%) 13.71 0.98 7.14 0.85 12.16 8.94 

                                                                    ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อันดามัน 

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท) อัตราขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

1. จังหวัดสตูล 61.21 21.32 207.75 -65.17 874.43 0.85 8.94 

2. จังหวัดกระบี่ 1,300.24 1,418.25 1,178.03 9.08 -16.93 56.60 50.69 

3. จังหวัดตรัง 67.82 224.63 266.33 231.21 18.56 8.96 11.46 

4. จังหวัดพังงา 148.70 159.50 22.30 7.26 -86.01 6.36 0.95 

5. จังหวัดภูเก็ต 118.02 230.12 506.15 94.98 119.95 9.18 9.18 

6. จังหวัดระนอง 484.74 451.91 143.13 -6.77 -68.32 18.05 18.78 

รวม 2,180.73 2,505.73 2,323.69 14.90 -7.26 100.00 100.00 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 จากการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมการท้ายางแผ่นรมควัน/ผลิตภัณฑ์จากยาง แปรรูปไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และ              
หีบน้้ามันปาล์ม จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ อุตสาหกรรมการท้ายางแผ่นรมควัน/
ผลิตภัณฑ์จากยาง  มีสัดส่วนร้อยละ 19.16  เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน                   
โดยจังหวัดสตูล อยู่ในล้าดับที่ 2 รองจากจังหวัดตรัง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 52.50 

ตารางสถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวดัภาคใต้
ฝ่ังอันดามัน 

อุตสาหกรรมที่ส าคัญ สัดส่วน (%) 
ท ายางแผ่น

รมควัน/ผลิตภัณฑ์
จากยาง(โรง) 

หีบน้ ามัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรปูไม้
ยางพารา 

(โรง) 

ท ายางแผ่น
รมควัน/ผลิตภัณฑ์

จากยาง(โรง) 

หีบน้ ามัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรปูไม้
ยางพารา 

(โรง) 
1. จังหวัดสตูล 23 6 3 13 19.16 10.34 8.82 8.66 
2. จังหวัดกระบี ่ 21 36 - 24 17.50 62.06 - 16.00 
3. จังหวัดตรัง 63 7 6 67 52.50 12.06 17.64 44.66 
4. จังหวัดพังงา 6 5 6 35 5.00 8.62 17.64 23.33 
5. จังหวัดภูเก็ต 2 - 6 2 1.66 - 17.64 1.33 
6. จังหวัดระนอง 5 4 13 9 4.18 6.92 38.26 6.02 

รวม 120 58 34 150 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 

 ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

   การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ในปี 2563 มีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
874.43 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากจ้านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต จ้านวน 9 โรงงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ใช้เงินลงทุนสูง อาทิ (1)บริษัทปาล์มไทยพัฒนา จ้ากัด ประกอบการผลิตก๊าซชีวภาพ   
เงินลงทุน 59.25 ล้านบาท (2)บริษัท ออลซีซันคิงดอม จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตนมสดไร้เชื้อ เงินลงทุน        
44 ล้านบาท (3) หจก.จักรกลการช่างและก่อสร้าง ประกอบกิจการแอสฟัสติกคอนกรีต เงินลงทุน 41.50 ล้าน
บาท (4)บริษัท เอสเอสทีการาจ จ้ากัด ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ เงินลงทุน 21 ล้านบาท   
(5) หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ เงินลงทุน 17 ล้านบาท 
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   สัดส่วนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ปี 2563 เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม 6 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน โดยจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 8.94 อยู่ใน
ล้าดับที่ 5 รองจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.18 
   สรุปความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที่จังหวัดสตูล  

  ภาพรวมจากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ในปี 2563 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ในช่วงดังกล่าว ปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดใน
ปริมาณที่ลดลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และราคายางพาราตกต่้าอยู่ในระดับ
กิโลกรัมละ 40-52 บาท สาเหตุที่ราคายางพาราตกต่้าเนื่องจากเป็นช่วงของการเปิดกรีดยางพาราและปริมาณ
ยางพาราออกมามาก เป็นเหตุให้ราคาตกต่้าผู้ประกอบการจึงหยุดการผลิตยางแผ่นรมควัน  แต่เปลี่ยนมาเป็น
ขายน้้ายางสดแทน และในด้านของปาล์มน้้ามันราคาถูก ผู้ประกอบการจึงชะลอการจ้าหน่ายโดยการเก็บไว้ใน 
สต๊อก ส้าหรับความร่วมมือของผู้ประกอบการในพ้ืนที่มีศักยภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการผลิตที่
เข้มแข็งทั้งในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังขาดการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุ่ม 
SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP ยังขาดการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์ ท้าให้ไม่มีอ้านาจในการต่อรอง และ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงท้าให้มีความสามารถในการแข่งขันหรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันมี
น้อยกว่าจังหวัดที่มีความพร้อมมากกว่า  

 การเหมืองแร่ 
 ในปี 2563 จังหวัดสตูลไม่มีเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน (ประทานบัตร) เนื่องจากขณะนี้เหมืองหิน      

ที่ได้รับสัมปทานสิ้นอายุประทานบัตรทั้ง 3 แปลง และยู่ระหว่างการด้าเนินการขอสัมปทานใหม่ 
 

 6.7 การพาณิชย์และการค้าชายแดน 
       การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับ
ประเทศมาเลเซีย(รัฐเปอร์ลิส,รัฐเคดาห์) ทั้งทางบกและทางน้้า ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่านคือศุลกากรสตูล 
ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และ                    
ส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอ่ืนๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 
08.00-16.00 น. (เวลาไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 07.00-18.00 น.(เวลาไทย) ประเทศไทย
เป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการค้ารวม ปี 2563 ไทยเป็นคู่ค้าล้าดับที่ 4 ของมาเลเซีย ซึ่ง
มีมูลค่าการค้ารวม 591,068 ล้านบาท และจังหวัดที่มีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงสุด คือ จังหวัดสงขลา มีมูลค่า
การค้ารวม 467,599.25 ล้านบาท ส้าหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ใน 5 จังหวัด มีมูลค่า
การค้าชายแดน มูลค่า 539.19 ล้านบาท(เป็นอันดับ 4 รองจากจังหวัดสงขลา) นราธิวาส (3,366.78 ล้านบาท) 
และยะลา (3,145.10 ล้านบาท) ซึ่งโดยภาพรวม มูลค่าการค้าลดลง  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    
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     ตาราง ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล  (รวม 2 ด่าน) ปี 2558 – 2563    
                                                       (ล้านบาท) 

ประเภท/ป ี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
∆ (%) 

2563/2562 

ส่งออก 149.79 116.96 144.37 391.45 129.76 100.12 -22.80 

น าเข้า 159.05 383.18 473.68 593.93 341.98 439.07 28.40 

มูลค่ารวม 308.84 500.14 618.05 985.38 471.74 539.19  14.30 

ดุลการค้า -9.26 -266.22 -329.31 -202.48 -212.22 -338.95 59.70 

ที่มา :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน  

  มูลค่าการค้ารวม ปี  2563 รวมทั้งสิ้น 539.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 มูลค่า 67.45              
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.30(ปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 471.74 ล้านบาท) 

  มูลค่าการส่งออก ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 100.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 มูลค่า 29.64 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.80(ปี 2562 มีมูลค่าการส่งออก 129.76 ล้านบาท) 

ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกส้าคัญ ได้แก่ ปลาสด หรือปลาแช่เย็น, อิฐก่อสร้าง, หอมแดง/หัวเล็ก , 
อาหารเสริม(สัตว์), ชา ผงปรุงส้าเร็จ, ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น, กุ้งแช่เย็น, อาหารปลาโอกิโกะแพลทตินัม, ปูนิ่ม
แช่เย็น และกล้วยไม้ลูกผสม 

มูลค่าการน าเข้า ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 439.07 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 มูลค่า 97.09    ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.40(ปี 2562 มีมูลค่าการน้าเข้า 341.98 ล้านบาท) 

ประเภทสินค้าที่มีการน้าเข้าส้าคัญ ได้แก่ ปลาสด หรือปลาแช่เย็น, หอยมีชีวิต, ปลาหมึก หอย, 
ส่วนประกอบเครื่องบีบน้้ามันปาล์ม, แมงดาทะเลแช่เย็น, ส่วนประกอบหม้ออบปาล์ม, เชือกโพลิโพลพิลีน,   
ปั๊มน้้า, ปูม้าแช่เย็น และแป้งข้าวสาลี 

ดุลการค้าปี 2563 ขาดดุล 338.95 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 126.73 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 59.70 (ปี 2562 ขาดดุล 212.22 ล้านบาท) 

ตารางแสดงมูลค่าการค้า  ไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2563 
              (ล้านบาท) 

ประเภท/
เดือน 

ม.ค.63 ก.พ. 
63 

มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย. 63 ก.ค. 
63 

ส.ค.63 ก.ย. 
63 

ต.ค.63 พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ส่งออก 30.14 8.46 6.99 4.62 7.88 9.05 6.94 3.29 4.41 4.27 7.01 7.06 

น าเข้า 39.96 34.13 23.09 21.17 26.16 35.23 41.46 38.86 38.92 48.54 48.66 42.89 

มูลค่ารวม 70.10 42.59 30.80 25.79 34.04 44.28 48.40 42.15 43.33 52.81 42.89 49.95 

ดุลการค้า -9.82 -25.67 - -16.10 -16.55 -18.28 -26.18 -35.42 -35.57 -34.51 -44.27 -41.65 -35.83 

ที่มา :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน 
ข้อมูล  ณ มกราคม 2564 
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วิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล 
   มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง การน้าเข้า-ส่งออก ปัจจุบันเป็น
สินค้าประมง มีมูลค่าและปริมาณเพ่ิมขึ้นอาทิ ปลาเบญจพรรณ ปลากะพงขาวแช่เย็น และส่วนประกอบเครื่อง
บีบน้้ามันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันการน้าเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน ส้าหรับสินค้าส่งออกที่มีปริมาณลดลง 
สินค้าวัสดุก่อสร้าง อาทิ อิฐดินเผา ยังมีการส่งออกไปมาเลเซียและสินค้าเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แต่มีปริมาณ 
ลดลงมากจากเดิมเป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูงและสินค้าอ่ืนๆ ที่ต้องบรรจุคอนเทนเนอร์ไม่มีเลย 
เนื่องจาก กรณีเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า(ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้้าของจังหวัดสตูล ยังไม่
สะดวกเท่าท่ีควร 

- ทางบก เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านวังประจัน จังหวัดสตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  
ผ่านภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ ท้าให้ไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าคราวละมากๆ ได้ 
  - ทางน้ า ท่าเรือต้ามะลัง จังหวัดสตูล เป็นท่าเรือส้าหรับขนส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย  
และอินโดนีเซีย แต่ท่าเรือมีขนาดเล็ก ร่องน้้าตื้น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้าส่งออกท่ีมีปริมาณมากๆ กับท้ังไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ 
   การขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพ่ือขนถ่ายไปลงตู้คอนเทนเนอร์                
ที่ท่าเรือปีนัง ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการขนส่งสินค้า ซึ่งจากความไม่พร้อมของเส้นทางขนส่งสินค้า  
ท้าให้ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้า-ส่งออกสินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย เป็นการ
สูญเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าทั้งที่เส้นทางขนส่งระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย มีระยะทาง  
ที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ในปัจจุบันจังหวัดสตูลได้มีการผลักดันโครงการสะพาน Andaman Gate 
Way สตูล-เปอร์ลิส (ต้ามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูโต๊ะ) โดยเป็นการสร้างสะพานข้ามทะเลน้้าตื้นระยะทางประมาณ     
14 กิโลเมตรเชื่อมกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย ซึ่งหากโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและสามารถ
ด้าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นโอกาสทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าขายและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดสตูลรวมถึงประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสตูลจะได้ด้าเนินการพัฒนาเส้นทางภายในจังหวัดเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียอันเป็นเส้นทางใหม่ในการเชื่อมโยงการเข้าสู่ AEC ต่อไป 

ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2563 
 

 
คงอยู่ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากดั รวม 
ราย ทุน (ล้านบาท) ราย ทุน (ล้านบาท) ราย ทุน+(ล้านบาท) 
382 968.50 424 2,737.56 805 3,706.06 

ทีม่า :  กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563  

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) 

        กระทรวงพาณิชย์ โดยส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดท้า
โครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัด หนึ่งสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี พ.ศ.2561 เพ่ือส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าชุมชน ทั้งนี้ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง มีมติส่งเสริม 
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“จ้าปาดะสตูล” ให้เป็นสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ลักษณะ
พิเศษโดดเด่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติหวาน ทรงผลสวย เนื้อหนาล่อนง่าย แตกต่างจากจ้าปาดะแหล่ง
อ่ืนๆ จ้าปาดะสตูล ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปี 2561 จ้านวน 35 ราย ปี 2562 จ้านวน 11 ราย ปี 2563 จ้านวน 
11 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย 

 6.8 แรงงาน 

              (1) ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่างงาน 
                ส้านักงานสถิติจังหวัดสตูล ได้ด้าเนินการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร โดยในช่วง                      
ปี 2563 เดือนมกราคม-กันยายน 2563 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดสตูลมีประชากรเฉลี่ย 285,174 คน โดย
สัดส่วนของประชากรเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย กล่าวคือเพศชาย มีจ้านวน 143,832 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.44 ขณะที่เพศหญิง มีจ้านวน 141,342 คน คิดเป็นร้อยละ 49.56 โดยประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยท้างานหรือ
อายุ 15 ปีขึ้นไปเฉลี่ย มีจ้านวน 217,461 คน คิดเป็นร้อยละ 76.26 ขณะที่ผู้มีอายุต่้ากว่า 15 ปีเฉลี่ย มี 67,713 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.74 

        ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยท้างาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ้านวน 217,461 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในก้าลัง
แรงงาน จ้านวน 147 ,177 คน โดยจ้าแนกเป็นผู้มี งานท้า 143 ,728 คน คิดเป็นร้อยละ 97.66 ของ                
ผู้อยู่ในก้าลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงาน จ้านวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 และก้าลังแรงงาน            
รอฤดูกาล จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานท้าระหว่างเพศ ปี 2563 จะพบว่า 
เพศชาย มีอัตราส่วนของการมีงานท้าหรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศหญิง (ค้านวณจากผู้มีงานท้าจ้าแนกเพศ
ต่อผู้อยู่ในก้าลังแรงงานทั้งหมด) กล่าวคือเพศชายมีอัตราร้อยละ 56.70 ขณะที่เพศหญิงมีร้อยละ 40.96 และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานท้าซึ่งค้านวณจากสัดส่วนผู้มีงานท้าต่อผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน                 
มีอัตราร้อยละ 97.66 นั่นหมายความว่าผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 100 คน จะมีงานท้าประมาณ 98 คน  ซึ่งอัตรา
การจ้างงานในภาพรวม ปี 2563 มีสัดส่วนลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 98.24 
        ส่วนอัตราว่างงานซึ่งค้านวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน มีอัตรา 2.33 โดยเพศชาย
จะมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชาย มีจ้านวน 2,136 คน (อัตราร้อยละ 1.45) ขณะที่เพศหญิง  
มีจ้านวน 1,288 คน(อัตราร้อยละ 0.88) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับปีที่แล้ว พบว่า เพ่ิมขึ้นจาก
ค่าเฉลี่ย ปี 2562 ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.71  

ตาราง แสดงประชากรจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ค่าเฉลี่ย ปี 2563 
(มกราคม – กันยายน 2563) 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 
ประชากรรวม 285,174 143,832 141,342 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 217,461 109,227 108,234 
ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 147,177 85,608 61,569 
  -  ผู้มีงานท้า 143,728 83,447 60,281 
  -  ผู้ว่างงาน 3,424 2,136 1,288 
  -  ก้าลังแรงงานรอฤดูกาล 25 25 - 
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สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 
ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน 70,284 23,619 46,665 
  -  ท้างานบ้าน 22,829 403 22,426 
  -  เรียนหนังสือ 17,526 8,505 9,021 
  -  อื่นๆ 29,929 14,711 15,218 
ประชากรอายตุ่้ากว่า  15  ปี 67,713 34,605 33,108 
อัตราการว่างงาน 2.33 1.45 0.88 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

หมายเหตุ : 1. อัตราการจ้างงานต่อก้าลังแรงงาน  =   ผู้มีงานท้า  x  100        
                              ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน                         

2. อัตราการว่างงาน   =     ผู้ว่างงาน  x  100 
                         ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 

            ส้าหรับผู้มีงานท้า 143,728 คน พบว่าท้างานในภาคเกษตรกรรม 66,100 คน (ร้อยละ 45.99  ของผู้
มีงานท้าทั้งหมด) ส่วนผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม มีจ้านวน 77 ,628 คน (ร้อยละ 54.01 ของผู้มีงานท้า
ทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการขายส่ง      
การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด      
จ้านวน 24,015 คน  2) สาขาโรงแรมและอาหาร จ้านวน 12,385 คน 3) สาขาการผลิต จ้านวน 9,473 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.71, 8.62 และ 6.59 ของจ้านวนผู้มีงานท้านอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามล้าดับ ส้าหรับสาขาการ
จัดหาน้้า บ้าบัด น้้าเสียมีผู้มีงานท้าน้อยที่สุด จ้านวน 124 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.09  

 
 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล  จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม   
3 อันดับแรกค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) 

 

 

                                                         

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

      เมื่อพิจารณาผู้มีงานท้าตามอาชีพ ค่าเฉลี่ยปี 2563 (ค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2563) พบว่า
อาชีพที่มีผู้ท้างานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จ้านวน 
62,071 คน 2) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ้านวน 31,422 คน 3) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ใน
ด้านการขายและการให้บริการ จ้านวน 13,724 คน คิดเป็นร้อยละ 43.19  21.86 และ 9.55 ตามล้าดับ  
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ต ่ากว่าประถมศึกษา
19,146 คน

13.32% 

ประถมศึกษา
40,056 คน

27.87% 
มัธยมศึกษาตอนต้น

23,339 คน
16.24% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
28,744 คน

20.00%

มหาวิทยาลัย
29,802 คน

20.73% 

อื นๆ
73 คน
0.05% 

ไม่ทราบ
24 คน
0.02% 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล จ าแนกตามอาชีพ 3 อันดับแรก ปี 2563 (มกราคม-กันยายน 2563) 
 

 

. 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

    หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานท้าพบว่า ผู้มีงานท้าแยกตามระดับการศึกษา 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) ประถมศึกษา จ้านวน 40,056 คน 2) ระดับมหาวิทยาลัย จ้านวน 29,802 คน 3) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ้านวน 28,744 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87, 20.73 และ 20.00 ตามล้าดับ ขณะที่ไม่ทราบการศึกษา
มีน้อยที่สุด จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02  
 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 3 อันดับแรก 
    ค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม - กันยายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

                ในด้านสถานภาพการท้างานของผู้มีงานท้า พบว่าส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 57,153 
คน (ร้อยละ 39.76) รองลงมาเป็นลูกจ้างเอกชน จ้านวน 48 ,083 คน(ร้อยละ 33.45) และมีสถานภาพ        
การรวมกลุ่มน้อยที่สุด จ้านวน 51 คน (ร้อยละ 0.04)   
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แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย ปี 2563  
(มกราคม - กันยายน 2563) 

        
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

 ส้าหรับแรงงานนอกระบบ (จากค้านิยามของส้านักงานสถิติแห่งชาติ แรงงานนอกระบบ หมายถึง         
ผู้มีงานท้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท้างานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ) 
ข้อมูลล่าสุดปี 2563 จากผลการส้ารวจของส้านักงานสถิติจังหวัด พบว่าผู้มีงานท้าอยู่ในแรงงานนอกระบบ                  
มีจ้านวน 81,853 คน คิดเป็นร้อยละ 57.49 ของผู้มีงานท้าทั้งหมด ทั้งนี้ ท้างานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
กล่าวคือ มีจ้านวน 46,617 คน คิดเป็นร้อยละ 56.95 ขณะที่นอกภาคเกษตร  มีจ้านวน 35,236 คน                   
หรือ ร้อยละ 43.05 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้  พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจ้านวนแรงงานนอกระบบสูงสุด                             
3 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯลฯ จ้านวน 15,062 คน หรือร้อยละ 
18.40 2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ้านวน 8,798 คน หรือร้อยละ 10.75  3) การผลิต จ้านวน 3,541 
คน หรือร้อยละ 4.33 ส้าหรับประเภทการจัดหาน้้า การบ้าบัดน้้าเสีย มีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด จ้านวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14  

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร (3 อันดับแรก) ปี 2563 

 

 
 

 

 

 

 

            ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

  เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามอาชีพ พบว่ามีงานท้าในอาชีพต่างๆ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้ปฏิบัติงาน  
ที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและประมง จ้านวน 45,090 คน  2) พนักงานบริการพนักงานขายในร้านค้าและ
ตลาด จ้านวน 21,024 คน  3) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 
7,173 คน คิดเป็นร้อยละ 55.09  25.69  และ 8.76 ขณะที่เสมียน และเจ้าหน้าที่ มีจ้านวนผู้มีงานท้าน้อยท่ีสุด 
จ้านวน 91 คน หรือร้อยละ 0.11 
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15-19 ปี
1,847 คน

2.26%
20-24 ปี
5,903 คน

7.21%

25-29 ปี
7,697 คน

9.40% 30-34 ปี
7,223 คน

8.82%

35-39 ปี
7,897 คน

9.65%

40-44 ปี
11,104 คน

13.57%

45-49 ปี
8,998 คน
10.99%

50-54 ปี
11,012 คน

13.45%

55-59 ปี
9,095 คน
11.11%

60 ปีข้ึนไป
11,077 คน

13.53%

 

แผนภูมิ แสดงจ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จ าแนกตามอาชีพ ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

     เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบ จ้าแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 40-44 ปี จ้านวน 11,104 คน 
รองลงมาคือผู้มีอายุในช่วง 60 ปี ขึ้นไป จ้านวน 11,077 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 และ 13.53 ตามล้าดับ 
ส้าหรับช่วงอายุ 15-19 ปี มีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด จ้านวน 1,847 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26  

แผนภูมิ แสดงจ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จ าแนกตามอายุ ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

  ส้าหรับด้านการศึกษา พบว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ้านวน 
23,520 คน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 16,719 คน คิดเป็นร้อยละ 28.73 และ 20.43 
ตามล้าดับ ส้าหรับประเภทไม่มีการศึกษา มีน้อยที่สุด จ้านวน 1,977 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 
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ปี2562 ปี2563

ไม่มีการศึกษา
1,977 คน

2.42%

ต ่ากว่าประถมศึกษา
15,135 คน

18.49%

ประถมศึก
ษา…

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

15,075 คน
18.42%

มัธยมศึกษาตอนปลาย
16,719 คน

20.43%

อุดมศึกษา
9,427 คน
11.52%

     แผนภูมิแสดงผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

(2) การส่งเสริมการมีงานท า 
     2.1) การจัดหางานภายในประเทศ 
                          การส่งเสริมการมีงานท้าในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและต่างประเทศ   
โดยการจัดหางานจังหวัดสตูล ช่วงปี 2563 (มกราคม- ธันวาคม 2563)  มีต้าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านส้านักงานจัดหา
งานจังหวัด 3,016 อัตรา มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.43 (ปี 2562 มีต้าแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 2,888  
อัตรา) ส่วนยอดผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ปี 2563 มีจ้านวนทั้งสิ้น 784 คน ลดลงจากปี 2562  คิดเป็นร้อยละ 
17.82 (ปี 2562 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 954 คน) ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุ งานในปีนี้  มีจ้านวนทั้งสิ ้น 
2,049 คน ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 28.41 (ปี 2562 มีจ้านวนทั้งสิ้น 2 ,862 คน) 

      แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี 2562 และปี 2563 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

   2.2) ต าแหน่งงานว่าง 

              ปี 2563 พบว่าเป็นชาย 1 ,129 อัตรา (ร้อยละ 37.43 ของต้าแหน่งงานว่างทั้งหมด)      
เพศหญิง 372 อัตรา(ร้อยละ 12.33) และไม่ระบุเพศ  1,515 อัตรา (ร้อยละ 50.23) การที่ต้าแหน่งว่างไม่ได้ระบุเพศ
แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างพิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถ  
ท้าได้ และการไม่ระบุเพศจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่า 
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แผนภูมิ แสดงต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลแยกตามเพศ ปี 2563 
 

 

  

 

  

   

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

 เมื่อพิจารณาถึงจ้านวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงาน พบว่ามีจ้านวนทั้งสิ้น 784 คน ชาย 414 คน              
(ร้อยละ 52.81) และหญิง 370 คน (ร้อยละ 47.19) และมีผู้ได้รับการบรรจุให้มีงานท้าทั้งสิ้น 2,049 คน 
โดยสัดส่วนเพศหญิงได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชาย คือ ผู ้บรรจุงานที ่เป ็นเพศหญิง มีสัดส่วน                
ร้อยละ 53.10 (1,088 คน) ขณะที่เพศชาย มีสัดส่วนร้อยละ 46.90 (961 คน) 

แผนภูมิ แสดงต าแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

      ต้าแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา ปี 2563 พบว่า นายจ้างและสถานประกอบการ มีความ
ต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 1,086 อัตรา รองลงมาได้แก่ระดับ ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 975 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.01 และ 32.33 ตามล้าดับ ระดับปริญญาตรี มีต้าแหน่งงานว่าง  

รองรับน้อยที่สุดเพียง 272 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.01 ส้าหรับผู้สมัครงาน ปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผู้จบ 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 321 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จ้านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 
และ 25.00 ตามล้าดับ ขณะที่ผู้สมัครงานระดับประถมศึกษาและต่้ากว่า มีน้อยที่สุดเพียง 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.52 ส้าหรับการบรรจุงาน พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด โดยได้รับการ
บรรจุงานทั ้งสิ ้น 687 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี 576 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53 และ 28.11 
ตามล้าดับ ขณะที่ระดับปริญญาโท มีลูกจ้างได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24   
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แผนภูมิ แสดงต าแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานในจังหวัดสตูล จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 

   

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

 ด้านอาชีพ พบว่า ปี 2563 อาชีพที่มีต้าแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) อาชีพงานพ้ืนฐาน 
จ้านวน 1,373 อัตรา  2) อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จ้านวน 647 คน และ 3) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง จ้านวน 368 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 45.52  21.45 และ 12.20 ตามล้าดับ ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ
ด้านเกษตรและประมง (แปรรูปพ้ืนฐาน) มีต้าแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จ้านวน 24 อัตรา หรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.80 ส้าหรับอาชีพที่มีผู้สมัครงานสูงสุดคือ อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จ้านวน 281 คน รองลงมาคือ อาชีพ
งานพ้ืนฐาน จ้านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 35.84 และ 29.34 ตามล้าดับ ส้าหรับอาชีพ  ผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีการสมัครงานน้อยที่สุด จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 ส่วนการบรรจุ
งานมีการบรรจุงานในอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่มากที่สุด จ้านวน 628 คน รองลงมาคืออาชีพพ้ืนฐาน จ้านวน 
582 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.65 และ 28.40 ตามล้าดับ และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตรและประมง     
(แปรรูปพื้นฐาน) มีการบรรจุพนักงานเข้าท้างานน้อยที่สุด จ้านวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.17  

แผนภูมิ แสดงเปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานจังหวัดสตูล จ าแนกตามอาชีพ ปี 2563 
 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

 หากศึกษาตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าประเภทอุตสาหกรรมที่มีต้าแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรกใน    
ปี 2563 คือ 1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จ้านวน 884 อัตรา 2) การผลิต จ้านวน 601 อัตรา และ 
3) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  รถจักรยานยนต์ จ้านวน 550 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
29.31  19.93 และ 18.24 ตามล้าดับ ส้าหรับอุตสาหกรรมลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล มีต้าแหน่งงานว่าง
รองรับน้อยที่สุด จ้านวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.03 ส่วนการบรรจุงาน พบว่าอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานสูงสุด 
คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จ้านวน 504 คน รองลงมาคือ        
การผลิต จ้านวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 และ 23.87 ตามล้าดับ ส้าหรับอุตสาหกรรมลูกจ้างในครัวเรือน
ส่วนบุคคล มีการบรรจุพนักงานเข้าท้างานน้อยที่สุด จ้านวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 
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ตาราง  แสดงจ านวนต าแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูลจ าแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2563 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ต าแหน่งงานว่าง บรรจุงาน 

อัตรา ร้อยละ อัตรา ร้อยละ 
1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 884 29.31 176 8.59 
2. การท้าเหมืองแรแ่ละเหมืองหิน 14 0.46 13 0.63 
3. การผลิต 601 19.93 489 23.87 
4. การก่อสรา้ง 47 1.56 38 1.85 
5. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ 3 0.10 4 0.20 
6. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 550 18.24 504 24.60 
7. การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม 92 3.05 69 3.37 
8. ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 227 7.53 177 8.64 
9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 23 0.76 23 1.12 
10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 38 1.26 39 1.90 
11. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 113 3.75 113 5.51 
12. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 78 2.59 74 3.61 
13. ตัวกลางทางการเงิน 0 0.00 0 0.00 
14. บริการด้านอสังหาริมทรพัย์ การใช้เช่า และบริการทางธุรกิจ 28 0.93 28 1.37 
15. การบริหารราชการ /การปอ้งกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 223 7.39 215 10.49 
16. การศึกษา 28 0.93 28 1.37 
17. การบรกิารด้านสุขภาพและงานด้านสังคมสงเคราะห์ 39 1.29 36 1.76 
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 4 0.12 3 0.15 
19. กิจกรรมการบริการด้านอืน่ๆ  21 0.70 17 0.82 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1 0.03 1 0.05 
21. องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ  และสมาชิก 0 0.00 0 0.00 
22. ไม่ระบุประเภทอุตสาหกรรม 2 0.07 2 0.10 

รวม 3,016 100.00 2,049 100.00 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

 ช่วงอายุของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ภาพรวมจังหวัดสตูล ปี 2563 พบว่า เป็น
แรงงานในช่วงอายุ 18-24 ปี 1,714 อัตรา รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี 546 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 56.83 
และ 18.10 ตามล้าดับ และช่วงอายุ 15-17 ปี มีต้าแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด 11 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.36 
และผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี มากที่สุด 257 คน รองลงมาเป็นผู้สมัครงานในช่วงอายุ 30-
39 ปี 175 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78 และ 22.32 ตามล้าดับ ขณะเดียวกันผู้อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ได้รับการ
บรรจุงานสูงสุด 906 คน (44.22) รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี 426 คน (20.79) และแรงงานช่วงอายุ 15-17 
ปี ได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุดเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05   
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แผนภูมิ แสดงการบรรจุงานจังหวัดสตูล จ าแนกตามช่วงอายุ ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

      (3)  แรงงานต่างด้าว 
           จ้านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท้างานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2563 มีจ้านวน 773 คนดังนี้ 

        3.1) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
      ณ ธันวาคม 2563 จังหวัดสตูล มีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งสิ้น 773 คน ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท้างานตาม MOU 581 คน (ร้อยละ 75.16) รองลงมาคือ แรงงานต่างด้าว
ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) 185 คน (ร้อยละ 23.93) และแรงงานต่างด้าวที่ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมาย
อ่ืนๆ (มาตรา 12) 7 คน (ร้อยละ 0.91) 

แผนภูมิ แสดงแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตคงเหลือ 
   ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

      หากพิจารณาตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว(ตามมาตรา 9) 
185 คน พบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์ มากที่สุด 35 คน รองลงมาได้แก่สัญชาติจีน 19 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 18.92 และ 10.27 ตามล้าดับ ทั้งนี้อาชีพที่แรงงานต่างด้ าวดังกล่าวข้างต้นเข้ามาท้างาน       
มากที่สุด คือ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 66 คน รองลงมาคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส 
และผู้จัดการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68 และ 32.43 ตามล้าดับ ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในการ
ส่งเสริมการลงทุน เมื่อมีการเข้ามาลงทุนจากประเทศท่ีเป็นเจ้าของทุนจะส่งผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดูแลกิจการ
ในประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพ (ผู้เชี่ยวชาญ) ช่างเทคนิคเข้ามาควบคุมงานโดยตรง ดังนั้น ภาครัฐจึง
ควรส่งเสริม ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทย เพ่ือให้สามารถเข้าไปท้างานแทนคนต่างชาติ ใน
ระดับดังกล่าวโดยตรงได ้
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        3.2) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
       ส้าหรับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม 2563 คงเหลือ 2,249 คน 
โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมติ ครม. (พม่า ลาว กัมพูชา) 2,236 คน และแรงงานต่างด้าวประเภทชน
กลุ่มน้อย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 99.42 และ 0.58 ตามล้าดับ 
   (4) แรงงานไทยในต่างประเทศ 

       ปี 2563 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท้างานต่างประเทศ  6 คน เป็นเพศชาย 
3 คน (50.00) และเพศหญิง 3 คน (50.00) เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ที่แจ้งความประสงค์เดินทาง
ไปท้างานต่างประเทศ ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
รองลงมาคือ ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ปวส. ระดับการศึกษาละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67   
        ส่วนของการอนุญาตให้ไปท้างานต่างประเทศ ปี 2563(มกราคม -ธันวาคม 2563) มีจ้านวน       
13 คน พบว่าทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry (การกลับไปท้างานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญามากที่สุด)  
แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปท้างานตามที่ได้รับอนุญาต ภาพรวมปี 2563 พบว่า เดินทางไปท้างานใน 
2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 และภูมิภาคตะวันออกกลาง                   
4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 
 

      (5) การแนะแนวและส่งเสริมการมีอาชีพ 

       กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท้าในจังหวัดสตูล ปี 2563 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีงานท้า
รวม 4 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 40 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์รวม 3 ,336 คน กิจกรรมที่จัด ได้แก่      
แนะแนวอาชีพ 30 ครั้ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จ้านวน 8 ครั้ง อบรมผู้รับงาน/ผู้น้ากลุ่มรับงานไป       
ท้าที่บ้าน และประสานให้เกิดการรับงานไปท้าที่บ้าน กิจกรรมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00  20.00 และ 
2.50 ตามล้าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้ได้รับประโยชน์แยกตามเพศพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพศหญิงมีมากกว่า
เพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมีร้อยละ 59.29 ขณะที่เพศชายมีร้อยละ 40.71 

ตาราง แสดงกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท าในจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จ านวนครั้ง 

ที่จัด 
ผู้ได้รับประโยชน์ (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. แนะแนวอาชีพ 30 1,196 1,823 3,019 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ 8 162 134 296 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จ านวนครั้ง 

ที่จัด 
ผู้ได้รับประโยชน์ (คน) 

ชาย หญิง รวม 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ 0 0 0 0 
4. อบรมผู้รับงาน/ผู้นา้กลุ่มรับงานไปทา้ที่บา้น 1 0 14 14 
5. ประสานให้เกิดการรับงานไปท้าที่บา้น 1 0 7 7 

รวม 40 1,358 1,978 3,336 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
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ธรุกิจและบริการ ช่างไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ช่างอตุสาหกรรมศิลป์

จ ำ
นว

น 
(ค
น)

กลุ่มอำชีพ

ผูเ้ขา้รบัการฝึก

ผูผ้่านการฝึก

(6) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
      ปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ด้าเนินการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าท้างาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และการฝึกเสริมทักษะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมประเทศต่างๆ 
และพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่างๆ มีดังนี้ 
 - การฝึกเตรียมเข้าท้างาน จ้านวนทั้งสิ้น 57 คน หากพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีการ
ฝึกเตรียมเข้าท้างานมี 3 กลุ่มอาชีพ 3 อันดับแรก คือ 1) ช่างเครื่องกล จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 2)       
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 29.82 และ 3) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์  
จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81   
 - การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ้านวนทั้งสิ้น 658 คน อัตราการฝึกเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว กล่าวคือ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 76.41 (ปี 2562 มีการฝึกยกระดับ จ้านวน 373 คน) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกสูงสุด     
3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ธุรกิจและบริการ จ้านวน 209 คน 2) ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ้านวน 
178 คน และ 3) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ้านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76  27.05 และ 18.39 ตามล้าดับ 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการฝึกในปี 2563 พบว่า มีจ้านวน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 94.22 และได้ท้างาน 
จ้านวน 495 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.23  
 

แผนภูมิ แสดงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 

 
 

 

 

                                            

         ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 

  นอกจากนี้ มีการฝึกเสริมทักษะให้กับผู้สนใจ จ้านวนทั้งสิ้น 260 คน (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 
พบว่า มีสัดส่วนลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.67) โดยพบว่ามีการฝึก 4 กลุ่มอาชีพ คือ 1) ช่างอุตสาหการ จ้านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 2) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์  จ้านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 3)              
เกษตรอุตสาหกรรม จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ 4) ธุรกิจและบริการ จ้านวน 135 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 51.92 มีผู้ผ่านการฝึกคิดเป็นร้อยละ 100 และมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้สนใจ 
จ้านวน 189 คน กลุ่มอาชีพที่มีผู้สนใจเข้าทดสอบ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  
จ้ าน วน  136  คน  คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71 .96  และ  2 ) กลุ่ ม ช่ าง เครื่ อ งกล  จ้ าน วน  53  คน  คิ ด เป็ น                           
ร้อยละ 28.04  
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 ดัชนีตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 
  ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางที่ชัดเจน จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตามตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการ
ว่างงาน การท้างานต่้าระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้ง
ของฝ่ายนายจ้าง และผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน  ฝีมือแรงงาน  มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความ
เคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือก้าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตาม 
การเปลี่ยนแปลง  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์  ถึงสาเหตุของปัญหา  รวมถึงท้านายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการก้าหนดแผนงานที่จะต้องท้าให้สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้งนายจ้าง 
และผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ปี 2563 (มกราคม-
ธันวาคม 2563) ฉบับนี้จะขอน้าเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้ 

1) อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน  

     อัตราการมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงสภาพก้าลังแรงงานใน
ตลาดแรงงานของจังหวัดสตูล เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยค้านวณจากก้าลังแรงงานในจังหวัด 
เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยค้านวณจากก้าลังแรงงานในจังหวัดสตูล เทียบกับประชากร       
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสตูล จะพบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2563 อัตราการมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานจังหวัดสตูล      
มีอัตราร้อยละ 67.67 มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจาก ค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา 70.23 

แผนภูมิ แสดงอัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2558 - 2563 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

หมายเหตุ : **ในส่วนของข้อมูลจากส้านักงานสถิตจิังหวัด ขอใช้ข้อมูลเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) ทั้งหมด 

เนื่องจากข้อมูลไตรมาส 4 ปี 2563 อยู่ระหว่างการประมวลผลจึงไมส่ามารถน้ามาเฉลี่ยรวมได้  

อัตราการมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานในจังหวัด     =       ก้าลังแรงงานในจังหวัด x 100 

                     ประชากรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปในจังหวัด 
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2) อัตราการมีงานท า  

    อัตราการมีงานท้าต่อก้าลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดแสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานท้าในตลาดแรงงานของ
จังหวัด ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ส้าหรับอัตราการมีงานท้าในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งค้านวณจากผู้มี
งานท้าในภาคเกษตรในจังหวัดต่อก้าลังแรงงานที่มีงานท้าในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2563 (มกราคม-กันยายน 2563) 
พบว่าอัตราการมีงานท้าในภาคเกษตรจังหวัดสตูล (ร้อยละ 45.99) ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 2.50 เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยปี 2562 (ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีร้อยละ 47.17) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร (ร้อยละ 54.01) 
มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2562 (ค่าเฉลี่ยปี 2562 ร้อยละ 52.83) 

แผนภูมิ แสดงอัตราการมีงานท าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 
 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

 หมายเหตุ : อัตราการมีงานท้าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด      =    ผู้มีงานท้าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100 

                     ผู้มีงานท้าในจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานท้าเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยค้านวณจากจ้านวนผู้มี
งานท้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจ้านวนผู้มีงานท้าทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานในภาค
การผลิต ค่าเฉลี่ยปี 2563 มีอัตรา 6.59 ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 2562 (ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีร้อยละ 7.21) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2561 พบว่ามีอัตราลดลง (ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีร้อยละ 7.12) 

แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด  =   ผู้มีงานท้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด  x  100 

                                  ผู้มีงานท้าในจังหวัด 
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3) อัตราการว่างงาน   
     อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.33 และเมื่อพิจารณาแผนภูมิ
ประกอบด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 1.71  

แผนภูมิ แสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

 

 หมายเหตุ :  อัตราการว่างงานในจังหวัด  =    จ้านวนผู้ไม่มีงานท้าในจังหวัด x 100 

                           ก้าลังแรงงานในจังหวัด 

4) อัตราการบรรจุงาน 
         อัตราการบรรจุงาน เป็นตัวชี ้ว ัดที ่แสดงให้เห็นถึงการเคลื ่อนไหวของภาวการณ์ด้าน
แรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจ้านวนต้าแหน่งงานว่างและจ้านวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์ 
จ้านวนการบรรจุงานที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัดด้าเนินการ เทียบกับจ้านวนต้าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่าน
ส้านักงานจัดหางานจังหวัด พบว่าอัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่าง ปี 2563 (มกราคม -ธันวาคม 
2563) คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยลดลงจากปี 2562 ที่มีร้อยละ 99.10 ขณะที่อัตราการบรรจุงานต่อ
ผู้สมัครงานภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มีสัดส่วนลดลงจาก ปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 
300.00  

แผนภูมิ แสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ค่าเฉลี่ย ปี 2562 และ 2563 

 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
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  หมายเหตุ :  
       1. อัตราการบรรจุงานต่อผูส้มัครงานจังหวัดสตลู   =            ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100  
                       ผู้สมัครงานในจงัหวัด 

      2. อัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่างจังหวัด        =         ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 

                       ต้าแหน่งงานว่างในจังหวัด            

5) อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว  
      อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต่อจ้านวนผู้มีงานท้าทั้งหมด ณ ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 
2.12 หมายถึง ผู้มีงานท้าทุกๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 2 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ธันวาคม 2562 พบว่าสัดส่วนการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 30.94 

แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2559 - ปี 2563 

 

 

 

 

                                                                                       ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

6)  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน
ของสถานประกอบการ 
      อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวหนึ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และส่งผล
ถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของ
สถานประกอบการในจังหวัดต่อจ้านวนสถานประกอบการท่ีผ่านการตรวจท้ังหมดของจังหวัดพบว่าปี 2563 มีอัตรา
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.23 ส่วนกฎหมายความปลอดภัยในการ
ท้างานของสถานประกอบการ มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 13.51 

รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน 
 - ปี 2558 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 23,209 บาท  ส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
การท้างาน (ร้อยละ 78.4)  
  - ปี 2560 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล ร้อยละ 46.52 เป็นครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน  โดยมีจ้านวนหนี้สินเฉลี่ย 
207,764 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.41) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อย
ละ 44.43 ซื้อบ้าน/ท่ีดินร้อยละ 44.70 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 0.26 เท่านั้น ส้าหรับหนี้เพื่อใช้
ท้าธุรกิจจะสูงกว่าใช้ท้าการเกษตรอยู่ร้อยละ 4.58 
 - ปี 2561 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 19,334 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 88.5) ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 11.5 ใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน เพิ่มขึ้น 523 บาท (ร้อยละ 2.78) จาก 18,811 
บาท ในปี 2560 เป็น 19,334 บาท ในปี 2561 
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 - ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 19,334 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.1) ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 12.9 ใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 744 บาท (ร้อยละ 3.84) จาก 19,334 
บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562 

ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

ตารางแสดงเปรียบเทยีบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืน และหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 

พ.ศ. รายได ้ ค่าใช้จ่าย หน้ีสิน 

2554 21,047 18,954 101,355 
2555 - 20,190 - 
2556 25,400 22,715 155,314 
2557 - 19,715 - 
2558 23,209 19,591 145,458 
2559 - 20,733 - 
2560 22,614 18,811 166,361 
2561 - 19,334 - 
2562 22,254 18,590 177,974 

หมายเหต ุรายได้และหนี้สินเกบ็ข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ท่ีเปน็ปีเลขคู่    ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ ์2564 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 ข้อมูลด้านศาสนา 

- วัด       จ้านวน    43 แห่ง 
 - ที่พักสงฆ์      จ้านวน    29 แห่ง 

- มัสยิด        จ้านวน  238 แห่ง    
 - โบสถ์คริสต์        จ้านวน      3 แห่ง    
- ศาลเจ้า        จ้านวน      3 แห่ง   
- ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์      จ้านวน      3 ศูนย์  
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ้ามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา)  จ้านวน  208 ศูนย์   

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  2563 

ตารางแสดงจ านวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ 

ศาสนา ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
  พุทธ 37,090 37,388 74,478 22.98 
  อิสลาม 123,471 124,462 247,933 76.50 
  อ่ืนๆ 839 846 1,685 0.52 

รวม 161,400 162,696 324,096 100 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  2563 
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   7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 1) การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การขลิบ
ผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระท้าแก่
เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
 2) พิธีกินเหนียว ประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเข้าสุนัต ค้าว่า  
“กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป 
 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เป็นการแข่งว่าว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน 
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม ของทุกปี มีการจัด
แข่งขัน 3 ประเภท คือว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม 
 4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี เป็นการเริ่มต้นของการไม่
กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9-10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ท้าบุญท้าทาน เพ่ือเป็นการช้าระทั้ง
ร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ 
 5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลท้ากันปีละ 2 
ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ " โต๊ะฮีหลี " ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพ
บุรุษคนส้าคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมี
ชีวิตอยู่เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน   
เพ่ือร้าลึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพ่ือขอ
พรเป็นประจ้าก่อนจะออกไปทะเลเพ่ือจับปลา เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริ
มงคลและอ้านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ 
    

 6) วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจ้าปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายอ 
-อิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรีตรงกับวันที่หนึ่งของ
เดือน เชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี 
หมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับ
วันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาว
ไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่  

 7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ: رمضان) หรือสะกดรอมะฏอนหรือรอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของ
ปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า
เดือนบวชและถือว่าเป็นเดือนที่ส้าคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนท่ีไม่ได้
รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้นและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทาง
น้าให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอานเพ่ือศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้
และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องท้าตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการ
ละหมาดตะรอเวียะฮ์ ในยามค่้าของเดือนนี้เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือน                  

เชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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 8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการร้าลึกถึงหลักค้าสอนและผลงาน
ของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานบันศาสนาอิสลามและพ่ือผนึกก้าลังของพี่น้องมุสลิมในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ส้าคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  
 9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ต้าบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาเม่ือครั้งอดีต  
 10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่ หรือ พวกผีทั้งหมด) นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ ค้าว่า “โบ๋” แปลว่า               
หมู่ พวก ประเพณีไหว้ผีโบ๋ เป็นงานประเพณีที่มีความส้าคัญ โดยได้สืบทอดกันมาคู่กับอ้าเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีต
ในยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยกกระท้าเป็นตระกูล แต่ละตระกูลไป ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูลมีลูกหลานมากขึ้น              
จึงได้มาท้าพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณ
ตลาดหน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง เพ่ือท้าบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มี
ญาติ คอยท้าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นเอง    
 11) ดาระ ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดา
ระในจังหวัดสตูล มีเพียงคณะเดียวคือที่ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน สืบทอดต่อมาจากนายทอง มาลินี ซึ่ง
เคยเล่นดาระมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้ร่วมคณะได้แยกย้าย
กันไป บ้างก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนายทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี 
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นใน
การถ่ายทอดการแสดงดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควน
โดนวิทยา สามารถแสดงได้ นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยู่ประมาณ 6-7 ปีจนอายุมากขึ้น                    
นางสมศรี ชอบกิจ จึงรับช่วงเป็นวิทยากรแทนและได้น้าศิลปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดง
ได้ ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน  

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
           1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดและพัฒนาจนเกิดความเป็น
มาตรฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกอบอาชีพธรรมชาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพ ทั้งใน
ด้านการประมง การเกษตร การพาณิชย์ และหัตถกรรม  ชาวจังหวัดสตูลได้น้าภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
เทคโนโลยีท้องถิน่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ดังนี้  
 
        1.1 อาชีพประมง จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้าการประมง
ประมาณ 434 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประกอบอาชีพประมงประมาณ 4,675 ครัวเรือน การประกอบ
อาชีพประมง แสดงให้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเด่นชัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
       - ปิดอ่าว ต้องใช้เรือหลายล้า เรือแต่ละล้าต้องบรรทุกฟากไม้ไผ่จ้านวนมากพร้อมด้วยเสาหลัก                 
ใช้ส้าหรับปักฟากไม้ไผ่ ก่อนปักฟากไม้ไผ่ต้องส้ารวจปากอ่าวเพ่ือให้รู้และวิเคราะห์เกี่ยวกับน้้าขึ้นน้้าลงบริเวณ
ปากอ่าวที่จะจับปลาและปักเสาส้ารับผูกฟากไม้ไผ่ให้แน่นหนารอน้้าขึ้นเต็มที่ก็น้าพากไม้ไผ่ไปผูกหลักไม้แสม               
เป็นแผงแต่ละช่วงของหลักไม้ เมื่อเสร็จแล้วก็รอให้น้้าลดจนแห้งปากอ่าว ปลาจะติดตกค้างอยู่ในฟากไม้ไผ่ 
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- เชงเลง  ใช้ไม้ไผ่ล้ายาวประมาณสองเมตรน้ามาผ่าซีกเล็กๆ น้าหวายมาถักรัดร้อยเป็นช่วงๆ 
คล้ายรูปสุ่มไก่หรือสุ่มปลา น้าไปวางไว้ที่น้้าลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง โดยน้ากิ่งข่อยหรือกิ่งไม้อ่ืนๆ สุมรวมทับ
ไว้บนเชงเลง ปลาจะเข้าไปอาศัยเป็นที่อยู่ ผู้ดักปลาจะไปยกเชงเลงหงายขึ้นจากน้้า ปลาจะติดอยู่ที่ก้นของ
เชงเลงนั้นเอง    

- มะหลาด  ท้าจากล้าไม้ไผ่เหมือนเชงเลง แต่แบ่งส่วนต่างๆ เป็นสามส่วนหรือสามห้องโดยแต่ละ
ห้องจะเป็นทางเข้าของปลา เรียกทางเข้าว่า “งา” แต่ละห้องสามารถให้ปลาเข้าไปติดตามขนาดของปลา เช่น 
ห้องแรกปลาตัวใหญ่ ห้องที่สองปลาขนาดเล็กลง และห้องที่สามปลาขนาดเล็กมาก มะหลาดใช้ดักจับปลาตาม
ทางเดินของปลาหรือตามที่น้้าไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาติ 

- เบ็ด  เบ็ดเป็นเครื่องมือที่ใช้จับปลาชนิดหนึ่ง แต่มีหลายลักษณะ เช่น เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับ
เสาทั้งสองด้านหรือมีเสาด้านเดียว โดยมีเบ็ดผูกติดไว้เป็นช่วงสั้นๆ จนหมดสายเชือก และมีเหยื่อยเกี่ยวไว้ที่ตัว
เบ็ด ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมง จึงไปกู้หรือเก็บปลาที่ติดเบ็ด , เบ็ดทง เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่ง โดยใช้ไม้
ไผ่เหลาเป็นคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผู้ไว้ที่ปลายเบ็ดซึ่งสามารถไหวตัวอ่อนไปมาได้ ใช้จับปลาได้ทั้งน้้าจืดและ
น้้าเค็ม เหยื่อที่ใช้คือลูกปลาหรือปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปนปน (กิ้งกือ) ปลาหมึก ไส้เดือน กบ เขียด ฯลฯ , เบ็ด
ชัด ประกอบด้วยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกหรือเอ็น ยาวประมาณ 30-50 เมตร วิธีการใช้ น้าเหยื่อมาเกี่ยวกับตัว
เบ็ดแล้วขว้างลงในแม่น้้าล้าคลอง โดยให้ปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา  

      - บอกดักปลา  ท้าจากไม้ไผ่มี 2 ลักษณะ คือ บอกดักปลาหรือลัน ใช้ล้าไม้ไผ่ปล้องยาวหรือทะลุ
ปล้องข้อสุดท้ายปลายปล้องไว้โดยการใส่เหยื่อที่เป็นปลาเป็นหรือเน่าแล้วไว้ในปล้องไม้ไผ่ ปลาจะเข้าไปกิน
เหยื่อ ติดอยู่ในปล้องไม้ ถอยหลังออกมาไม่ได้ วิธีดักนั้นวางบอกหรือลันไว้ในน้้าบนพ้ืนดิน , บอกดักปลา ใช้ไม้
ไผ่ยาว ตามความลึกของน้้า น้ามาเจาะรูเหนือข้อปล้องให้ปลาสามารถเข้าไปกินเหยื่อได้ เอาปล้องไม้ไผ่ปักลงใน
ดินที่จมน้้า เอาถุงพลาสติกผูกมัดไว้บนปลายกระบอกไม้ไผ่โดยเป่าลมให้ถุงพลาสติกโป่ง เมื่อปลาเข้าไปกินเหยื่อ
ที่ล่อไว้และ โผล่ขึ้นมาเพ่ือหายใจก็จะติดในถุงพลาสติกท่ีเป่าลมไว้  

- ไซ เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบและแต่ะละรูปแบบมีลักษณะ การท้าและ
การใช้แตกต่างกัน ได้แก่ ไซนั่ง คือ  ไซที่ท้าปากหรือช่องไว้ตรงด้านข้างตอนล่าง เมื่อน้าไปดักปลาจะวางใน
แนวตั้ง, ไซนอน  คือ ไซที่มีปากหรือช่องอยู่ตรงกลางตัวไซเป็นระยะๆ หรืออยู่ตอนหัวและท้ายของไซ เวลาดัก
ไซชนิดนี้ จะวางอยู่ในแนวนอน  

- ส้อน  เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้้า มีลักษณะและวิธีการดักคล้ายไซ แต่เล็กกว่าไซ ท้าจากไม้ไผ่หรือ   
ทางของกะพ้อหรือทางจาก ใช้ดักสัตว์น้้าตรงบริเวณท่ีมีน้้าไหล เช่น คู หรือ ร่องน้้า หรือบริเวณคันนา  

- สุ่ม  เป็นเครื่องมือจับปลาน้้าจืดตามห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งมีน้้าไม่ลึกนัก สุ่มมีลักษณะเป็น
รูปทรงกลมตรงกลางป่องออกและขยายกว้าง ตรงปากสุ่มสูงประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร ส่วนบนสุดเรียกว่า 
หัวสุ่ม มีช่องว่างสามารถล้วงมือเข้าไปจับปลาได้ บริเวณหัวสุ่มท้าด้วยไม้เป็นรูปวงแหวน เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 8-10 เซนติเมตร   

- โพง  เป็นเครื่องมือส้าหรับวิดน้้าเข้านา มีหลายลักษณะได้แก่ โพงปี๊บ ท้าจากปี๊บโดยตัดด้านที่
เป็นฝาออก ใช้ไม้ตีขนาบไว้ 2 ข้าง ส้าหรับเป็นที่ยึดของเชือก 2 ด้าน ใช้แรงคนส้าหรับวิดน้้า, โพงรูปเรือครึ่ง
ท่อน ท้าจากกาบหมากหรือสังกะสี ใช้แรงคนในการวิดน้้า 
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 - โป๊ะ  เป็นการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ไม้ไผ่กั้นเป็นคอกเปิดช่องทางให้ปลาเข้าไป แล้วใช้อวน
ดัก เป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดท้าให้เกิดคลื่น คลื่นท้าให้ไม้ไผ่ที่ปักไว้เป็นคอกดักปลานั้นเกิด
การสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไม้ไผ่เกิดความกลัวและหลงกลจึงว่ายไปตามช่องทางของโป๊ะเข้าไปติดอวน     

1.2 อาชีพเกษตร ชาวสตูลส่วนใหญ่ท้าการเกษตรกรรม ได้แก่ การท้านา ท้าสวน ท้าไร่ และ เลี้ยง
สัตว์ พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ได้แก่ ยางพารา ข้าว มะพร้าว กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ ปาล์มน้้ามัน และ    
ไม้ผลชนิดต่างๆ ส่วนสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แพะ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ ชาวสตูลได้น้าเอาประสบการณ์ชีวิต
มาประยุกต์  ปรับใช้ในการด้าเนินชีวิต ท้าให้เกิดภูมิปัญญาทางเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นการประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องมือทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในการด้าเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นต่อไป เช่น 

 - ระหัดวิดน้ า  เป็นเครื่องมือในการวิดน้้า เข้าสวนเพ่ือท้าการเกษตร มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้
ก้าลังคน ก้าลังสัตว์ ก้าลังเครื่องยนต์ และก้าลังน้้า 

- แร้ว  เป็นเครื่องมือส้าหรับดักสัตว์หรือจับสัตว์ มีหลายรูปแบบได้แก่ แร้วขอน ส้าหรับดักสัตว์ 
เช่น ชะมด อีเห็น เสือปลา และสัตว์อ่ืนๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน , แร้วบ่งหรือแร้วคัน ส้าหรับดัก กระจง 
กระต่าย ชะมด กวาง และไก่ป่า , แร้วครอบ ลักษณะคล้ายสุ่มส้าหรับดักหรือครอบสัตว์ประเภทไก่ป่า นกคุ้ม 
และ กระต่าย  

- ครุน  เป็นเครื่องมือส้าหรับดักนกเขาใหญ่ และนกเขาชวา  โดยใช้นกอีกตัวที่เลี้ยงไว้เป็นนกต่อ                
เมื่อนกต่อขันนกป่าจะบินมาเกาะที่คานครุนจึงถูกตาข่ายปิดคลุมทับนกป่าเอาไว้ 

- นูคัน (ธนูคัน) เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ คันธนูท้าจากไม้ไผ่ สายธนูท้าจากหวาย ตรงกลางเส้นหวาย                 
ถักเป็นรางของลูกกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวตากให้แห้ง จะต้องยิงกระสุนดินอย่างถูกวิธี มิฉะนั้นจะถูกมือของ  
ผู้ยิง การเก็บรักษาเก็บไว้เหนือเตาไฟเพราะควันหรือเขม่าไฟจะท้าให้ธนูมีอายุการใช้งานนานและท้าให้ธนูมีคัน
เป็นเงางาม  

- ลูกดอก เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ของซาไก ใช้ไม้ซางล้ายาวเป็นกระบอกเป่า ลูกดอกที่ใช้จุ่มยางน่อง
(ยางไม้ชนิดหนึ่ง) ซาไกใช้ลูกดอกในการล่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหารเท่านั้น การเป่าลูกดอกถือเป็นภูมิปัญญาของ   
ซาไกโดยเฉพาะ  

- มุ้งดักแมลง เป็นเครื่องมือจับแมลง โดยใช้มุ้งลวดท้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เปิดช่องว่างที่ตีนมุ้งให้
แมลงสามารถเข้าไปกินเหยื่อได้ ใช้เปลือกจ้าปาดะเป็นเหยื่อล่อแมลง แมลงกินเหยื่อเสร็จจะบินไปติดมุ้งลวดถ้า
ท้ามุ้งลวด ไว้บนบ่อปลา แมลงก็จะเป็นเหยื่อของปลาต่อไป 

- แร่ง  เป็นอุปกรณ์ไล่สัตว์ที่กินผลไม้ เช่นกระรอก กระแต ค้างคาว และนก ฯลฯ ใช้ปี๊บหรือ
กระป๋องขนาดใหญ่ เจาะรูด้านบน เพ่ือแขวนเชือกและไม้เคาะปี๊บสายเชือกจะยาวถึงพ้ืนดิน สามารถดึงเชือกให้
ไม้ที่แขวนไว้กระทบข้างกระป๋องหรือปี๊บส่งเสียงดังท้าให้สัตว์ทีกินผลไม้ตกใจหนีไป  

     2. ภาษา ของจังหวัดสตูลประกอบด้วยกลุ่มชน 2 วัฒนธรรม ได้แก่ ชาวไทยมุสลิมมีเชื้อสายมลายู
เดิม บางส่วนยังใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ้าวัน กับชาวไทยพุทธซึ่งมีความสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และ ตรังมาแต่อดีต เนื่องจากว่า เมืองสตูลตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช
มายาวนาน จึงได้รับอิทธิพลด้านภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้ จนกลายเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของจังหวัดนี้ 
คือชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่พูดภาษามลายูไม่ได้ ทุกวันนี้ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่กี่ท้องที่ ที่ชาวไทยมุสลิมนิยมใช้
ภาษามลายู ในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ ต้าบลเจ๊ะบิลัง ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลปูยู ต้าบลบ้านควน และต้าบลฉลุง  
บางหมู่บ้าน 
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   - ภาษาถิ่นจังหวัดสตูล จากเอกสารรายงานการวิจัยของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
พ.ศ.2542  เรื่อง ภาษาถ่ินจังหวัดสตูล ได้จ้าแนกลักษณะภาษาถ่ินจังหวัดสตูลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1  พูดภาษามลายูในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ ต้าบลเจ๊ะบิลัง ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลปูยู และ
ต้าบลฉลุง (บางหมู่บ้าน)  

กลุ่มที่ 2  พูดภาษาใต้สตูลส้าเนียงควนโดนลักษณะเด่นอยู่ที่การออกเสียงท้ายค้าหรือตอนจบ
ประโยคมักขึ้นเสียงสูง นิยมพูดกันในท้องที่อ้าเภอควนโดน ต้าบลทุ่งนุ้ยของอ้าเภอควนกาหลง และบางท้องที่
ของอ้าเภอเมืองสตูล ซึ่งติดต่อกับอ้าเภอควนโดน 

กลุ่มที่ 3  พูดภาษาใต้สตูลส้าเนียงละงู มีลักษณะเด่นที่การใช้ค้าเฉพาะถิ่น เป็นที่เข้าใจยากของ
คนต่างถ่ินนิยมพูดกันในหลายต้าบลของอ้าเภอละงู  

กลุ่มที่ 4  พูดภาษาใต้ส้าเนียงทั่วไป คล้ายคลึงกับจังหวัดใกล้เคียง คือ พัทลุง ตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล 

7.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
            จังหวัดสตูล ด้าเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือ

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง น้าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการท้างาน
บูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการด้าเนินงานเครือข่าย 
OTOP ระดับอ้าเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ   

 1) การลงทะเบียน OTOP  
 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนในปี 2557-2563 จ้านวนทั้งสิ้น 581 ราย 1,417 
ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ประเภท จ านวน(ผลิตภัณฑ)์ 
อาหาร 884 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 183 
ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก 186 
เครื่องดื่ม 63 
สมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร 101 

รวม 1,417 ผลิตภัณฑ ์

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 

    2) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2562 
                 การด้าเนินงานคัดสรร OTOP ประจ้าปี 2562 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคัดสรรทั้งสิ้น 139 ราย  ผ่าน
การคัดสรรระดับดาว 137 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ราย โดยแยกเป็นระดับดาว ดังนี้ 

ระดับดาว ปี 2559 (ผลิตภัณฑ์) ปี 2562 (ผลิตภัณฑ์) 
1  ดาว 7 3 
2  ดาว 5 15 
3  ดาว 29 49 
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ระดับดาว ปี 2559 (ผลิตภัณฑ์) ปี 2562 (ผลิตภัณฑ์) 
4  ดาว 63 59 
5  ดาว 10 11 
รวม 114 ผลิตภัณฑ ์ 137 ผลิตภัณฑ ์

             
 3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
         ยอดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีเป้าหมายในปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2562 โดยยอด
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13 ดังตารางต่อไปนี้ 

ยอดจ าหน่าย 

2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 

1,061,608,810 1,314,921,006 1,496,664,285 

ผลิตภัณฑ์ขายดี 10 อันดับ 
1. ผลิตภัณฑ์จากไข่มุก 
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ 
4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล 
5. โรตี – ชาชัก 
6. ผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม 
7. ขนมพ้ืนเมือง 
8. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
9. ผลิตภัณฑ์น้้าพริก 
10. ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง 
4) จ านวนกลุ่ม D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) ปี 2562 จ้านวน 1,323 ผลิตภัณฑ์ 
5) ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์  

                     สินค้าเด่น 5 ประเภท 1. แยมเมล่อน อ้าเภอทุ่งหว้า 2. กาแฟพ้ืนเมือง อ้าเภอเมือง                               
3. เครื่องประดับมุก อ้าเภอท่าแพ 4. เต่ากะลามะพร้าว อ้าเภอละงู 5. น้้ามันไพล อ้าเภอควนโดน 

 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล                

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนบนพ้ืนฐานเสน่ห์                     
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่คัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ซึ่งท้ายสุดเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข  ในชุมชนท่องเที่ยวจ้านวน 31 หมู่บ้าน ใน 7 อ้าเภอ 
ประกอบด้วย 
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1. อ้าเภอเมืองสตูล  จ้านวน  8 ชุมชน 
2. อ้าเภอละงู   จ้านวน  5 ชุมชน 
3. อ้าเภอทุ่งหว้า  จ้านวน  6 ชุมชน 
4. อ้าเภอควนกาหลง  จ้านวน  4 ชุมชน 
5. อ้าเภอควนโดน  จ้านวน  3 ชุมชน 
6. อ้าเภอท่าแพ   จ้านวน  1 ชุมชน 
7. อ้าเภอมะนัง   จ้านวน  4 ชุมชน 

โดยจังหวัดสตูลมีเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมีการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการท่องเที่ยว เมืองหลัก 
เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว จ้านวน 31 แห่งของจังหวัดสตูล การพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) จ้านวน 324 ผลิตภัณฑ์ ใน 31 ชุมชนท่องเที่ยวและการสร้าง
ตลาดที่ชุมชนดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 
 จังหวัดสตูล มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว 7 แห่ง ดังนี้ 

1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย  หมู่ที่ 3 ต้าบลตันหยงโป อ้าเภอเมืองสตูล 
2. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะโล๊ะใส   หมู่ที่ 4 ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู 
3. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 ต้าบลนาทอน อ้าเภอทุ่งหว้า 
4. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ต้าบลทุ่งนุ้ย อ้าเภอควนกาหลง 
5. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนโดน  หมู่ที่ 1 ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน 
6. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร  หมู่ที่ 2 ต้าบลสาคร อ้าเภอท่าแพ 
7. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผัง 7 10 45 หมู่ที่ 3 ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอมะนัง 

ซึ่งทั้ง 7 ชุมชนท่องเที่ยวมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนสู่ชุมชน 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1 น้ า 

   น ้ำผิวดิน 

   ลักษณะลุ่มน้้า จังหวัดสตูลประกอบด้วยลุ่มน้้าสาขา 3 สาขา  

   - ลุ่มน้้าสาขาคลองละงู (รหัสลุ่มน้้า 25.11) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 918 ตารางกิโลเมตร 
(573,750 ไร่) มีต้นก้าเนิดบริเวณเขาทางทิศเหนือ โดยไหลจากเทือกเขาทางทิศเหนือลงสู่ทะเล อันดามันทาง   
ทิศใต้ โดยประมาณสภาพภูมิประเทศบริเวณต้นน้้า มีความลาดชันสูง และค่อย ๆ ลดความลาดชันลงก่อนไหล
ลงสู่ทะเล สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับกับที่เนิน การใช้ดินส่วนใหญ่ปลูกยางพารา บริเวณต้นน้้ายังคงมีสภาพ
ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีคลองละงูเป็นล้าน้้าสายหลักที่ยาวที่สุด ความยาวล้าน้้าทั้งสิ้น 85 กิโลเมตร มีความลาด
ชันล้าน้้าบริเวณต้นน้้าประมาณ 1:10 ความลาดชันบริเวณกลางล้าน้้า 1:100 ความลาดชันบริเวณท้ายน้้า
ประมาณ 1:1,500 และมีล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญไหลลงคลองละงู ได้แก่ คลองล้าโลน คลอง ล้าแยแนะ คลองพะนัง 
ลองน้้าแดง ห้วยหินปูน คลองมาม่าใหม่ คลองล้าเลน คลองล้าจูหนุง เป็นต้น 
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       - ลุ่มน้้าสาขาคลองม้าบัง (รหัสลุ่มน้้า 25.12) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 506 ตารางกิโลเมตร 
(316,250 ไร่) ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ บริเวณต้นน้้ามีความลาดชัน สภาพป่าไม้ต้นน้้ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับที่
เนินการใช้ที่ดินมีการปลูกยางพารากันเป็นส่วนใหญ่โดยมีคลองม้าบังและคลองดุสนเป็นล้าน้้าสายหลักที่ยาว
ที่สุด มีความยาวล้าน้้าทั้งสิ้นประมาณ 70 กิโลเมตร มีความลาดชันล้าน้้าบริเวณต้นน้้าประมาณ 1:10 ความ
ลาดชันบริเวณกลางน้้าประมาณ 1:200 และมีความลาดชันท้ายน้้าประมาณ 1:5,000 มีล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญไหลลง
คลองม้าบัง ได้แก่ คลองช้าง คลองโตน คลองน้้าร้อน คลองเฉลียง คลองสาลอ  คลองน้้าพระ คลองกาแน๊ะ 
คลองตายาย คลองตะเมียง และคลองตังโกย 
             - ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง (รหัสลุ่มน้้า 25.13) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 1,716 
ตารางกิโลเมตร (1,072,500 ไร่) มีพ้ืนที่ในส่วนจังหวัดสตูล ประมาณ 740 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกตอนล่างประกอบด้วยลุ่มน้้าสาขาหลายๆ ลุ่มน้้า โดยลุ่มน้้าสาขาต่างๆดังกล่าวเป็นล้าน้้าขนาดเล็กซึ่งมี
สายสั้นๆไหลลงสู่ทะเลอันดามันโดยตรงทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ล้าน้้าย่อย ๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่ 
คลองติงหงี คลองหมัง คลองบาราเกต คลองทุ่งริ้น คลองลุ่มบอน คลองเจ๊ะบิลัง คลองมะบอก คลองท่าจีน และ
คลองปูยู โดยมีพ้ืนที่อยู่ในเขตจังหวัดสตูลทั้งหมด 
 

  ตารางแสดงลุ่มน้ าสาขาและแหล่งน้ าส าคัญ 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์  2563 

ภาพแสดงลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของจังหวัดสตูล 
 

 

 
 
 

 
 

 

รหัสและชื่อลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมอ าเภอ แหล่งน้ าที่ส าคัญ 

2511 ลุ่มน้้าสาขาคลองละงู 
 

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

คลองละงู และ 
คลองล้าโลน 

2512 ลุ่มน้้าสาขาคลองม้าบัง 
 

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

คลองดุสน หรือ 
คลองม้าบัง 
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รหัสและชื่อลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมอ าเภอ แหล่งน้ าที่ส าคัญ 

2513 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝ่ัง 
         ตะวันตกตอนล่าง 
 

- อ.ท่าแพ 
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ่ 
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน และ 
อ.ทุ่งหว้า เป็นบางส่วน และ อ.มะนัง 
เป็นบางส่วน 

คลองท่าแพ คลองน้้าเค็ม 
คลองท่าจีน และ 
คลองบุโบย คลองลิพัง และ 
คลองหญ้าระ 

หมายเหต ุรหัสและชื่อลุ่มน้า้สาขา รวมถึงขอบเขตลุ่มน้้าสาขา ยึดถอืตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ 
จากรายงานมาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา (สิงหาคม 2538) 
ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง (ต.ทุ่งหว้า) มีล้าน้า้ที่ไหลลงจังหวัดตรัง 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2563 

          สถานการณ์แหล่งน้้า 

- คลองละงู หรือคลองล้าโลน ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหล
มาทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอ้าเภอละงูและอ้าเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับ คลอง
ปากบารา บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านใน ซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้เองที่ใช้เป็น     
ท่าเทียบเรือส้าหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือ
ยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิม ไหลออกทะเลบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูก และเกาะตะโล๊ะแบน และมีพ้ืนที่รับน้้าฝน 
918 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 709.06 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี 

   - คลองดุสน หรือคลองม้าบัง ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอ้าเภอควนกาหลงและอ้าเภอ
ควนโดน ประกอบด้วย ห้วยเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีต้ารวจน้้าเกาะนก 
และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวต้ามะลัง มี พ้ืนที่รับน้้าฝน 506 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,100 
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

   - คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้้าอยู่บริเวณเขาสามยอด ควนสิเดน ไหลผ่านอ้าเภอ             
ควนกาหลงเข้าสู่อ้าเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง ส้าหรับส่วนที่ไหลผ่าน อ้าเภอ              
ท่าแพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพ้ืนที่รับน้้าฝน 740 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,200 มิลลิเมตร ต่อปี
และปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

   - คลองล้าโลนน้อย ต้นน้้าอยู่บริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอ้าเภอควนกาหลง                 
มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านต้าแหลม เป็นคลองที่มีสายน้้าไหลตลอดทั้งปี คลองท่าจีนต้นน้้าเกิดบริเวณเทือกเขา
ติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอ้าเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล
บริเวณอ่าวท่าจีน 
   ปริมาณน้้าท่าในแต่ละล้าน้้าที่ส้าคัญ (ใช้ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง 2550-2554) เป็นปริมาณน้้าที่
เกิดขึ้นในล้าน้้าต่าง ๆ ในลักษณะธรรมชาติ (Natural Flow) โดยสรุปในพ้ืนที่โครงการในภาพรวมมีปริมาณ
น้้าท่าตามธรรมชาติทั้งสิ้นเฉลี่ย 446.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน 
382.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 85.66 ของปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยทั้งปี และมีปริมาณน้้าท่า 
ในช่วงฤดูแล้ง 64.06 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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ปริมาณน้้าต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้าในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็น
ความต้องการให้เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก 

น้้าเพ่ือการเกษตร 
              จังหวัดสตูลมีระบบชลประทานขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ้านวน 3 โครงการ คือ 
โครงการชลประทานดุสน ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้้าพร้อมคลองส่งน้้าก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2507              
มีพ้ืนที่ชลประทาน 32,025 ไร่ โครงการประตูระบายน้้าคลองบาโรย ลักษณะโครงการเป็นประตูระบายน้้าบน
คลองบาโรย พร้อมคันดินปิดกั้นน้้าเค็ม ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2521 มีพ้ืนที่ชลประทาน 3,120 ไร่ โครงการ
คลองท่าแพร ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้้าพร้อมคลองส่งน้้า การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปีพ.ศ. 2548 
มีพ้ืนที่ชลประทาน 12,765 ไร่ โครงกำรชลประทำนดุสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ต้าบลควนโดน 
อ้าเภอควนโดนจังหวัดสตูล สภาพแหล่งน้้าต้นทุน ต้นน้้าล้าคลองดุสนเกิดจากเทือกเขาแก้วและเขาจีน ความ
ยาวของคลองดุสนถึงจุด หัวงานฝายดุสน ประมาณ 25 กิโลเมตร พ้ืนที่รับน้้าประมาณ 288.79 ตารางกิโลเมตร 
มีแหล่งน้้าสาขาย่อย จ้านวน 9 สาขา ในฤดูฝนปริมาณน้้าไหลผ่าน  ประมาณ 20-50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที      
ในฤดูแล้งประมาณ 1-2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สภาพป่าต้นน้้าค่อนข้างสมบูรณ์ โครงกำรประตูระบำยน ้ำคลอง  
บำโรย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพแหล่งน้้าต้นทุน คลองบาโรยเป็นคลอง
ธรรมชาติ ไม่มีต้นน้้าท้าหน้าที่ในการเก็บกักน้้าฝนและระบายน้้าในฤดูฝนมีความยาวประมาณ  8 กิโลเมตร 
พ้ืนที่รับน้้าประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร โครงกำรคลองท่ำแพร มีจุดที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตบ้านถ้้าทะลุ 
   ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล สภาพแหล่งน้้าต้นทุน ต้นน้้าของโครงการนี้เกิด
จากเขาหลายลูก เช่น เขาควนกาหลง เขาขาว เขาไฟไหม้ควนด้ง และควนสี่เด้น คลองท่าแพเกิดจากล้าห้วย
สาขาหลายสายไหลมารวมกันแล้วไหลลงคลองรังกาบริเวณบ้านทุ่งริน อ้าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ลักษณะล้าน้้า
ค่อนข้างคดเคี้ยว คลองท่าแพเป็นล้าน้้าขนาดกลางที่มีน้้าไหลตลอดปี ขนาดความกว้างของล้าน้้าประมาณ 20 
เมตร ลึกประมาณ 4.50 เมตร ท้องล้าน้้าเป็นดินทราย พ้ืนที่รับน้้าเหนือจุดที่ตั้งหัวงานวัดจากแผนที่มาตราส่วน 
1:50,000 ได้ประมาณ 66.70 ตารางกิโลเมตร ความยาวของล้าน้้าจากต้นน้้าถึงจุดที่ตั้งหัวงานประมาณ 19.5 
กิโลเมตร ส่วนลาดเทของน้้าบริเวณหัวงานประมาณ 1:600   

- แหล่งน้ าชลประทาน 
    แหล่งน้้าชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้้าตามโครงการชลประทานขนาด
กลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย -มาเลเซีย โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด้าริ สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 144 แห่ง สามารถกักเก็บน้้าได้
ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร่ 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝายดุสน ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดนพื้นที่ 32,600 ไร่ 
2. โครงการประตูระบายน้้าบาโรย ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู พื้นที่ 3,000 ไร่ 
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน พ้ืนที่ 13,200 ไร่ 
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ตารางแสดงข้อมูลโครงการชลประทานสตูล 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

พื้นที่ชลประทานได้รับ
ประโยชน์ (ไร่) 

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

1 ชลประทานขนาดกลาง 3 40,370 4,800 
2 ชลประทานขนาดเล็ก 89 46,580 10,668 
3 โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-

มาเลเซีย (ปชด.) 
14 8,600 2,142 

4 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ (พรด.) 7 3,600 1,331 
5 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 6 7,260 770 

รวม 119 106,410 19,711 
ที่มา : โครงการชลประทานสตูล  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 

   น้ าใต้ดิน 
ศักยภาพแอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล 

       แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศครอบคลุมพ้ืนที่         
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 20,017 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,510,625 ไร่ มีระยะทางจากด้านเหนือสุด - 
ด้านใต้สุด จากจังหวัดระนอง-จังหวัดสตูล ประมาณ 483 กิโลเมตร และมีระยะทางจากด้านตะวันตกสุด-          
ด้านตะวันออกสุด จากจังหวัดภูเก็ต-จังหวัดตรัง ประมาณ 155 กิโลเมตร ประกอบด้วยชั้นหินอุ้มน้้าที่เป็นแหล่ง
น้้าบาดาล ทั้งในหินร่วน ดังต่อไปนี้  
       - ชั้นหินอุ้มน้้าตะกอนน้้าพา (Floodplain deposits Aquif : Qfd) ประกอบด้วย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้้าประมาณ 10-50 เมตร ปริมาณน้้าที่ได้
อยู่ในเกณฑ์  2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นต้าบลโคกกลอย ต้าบลนาเตย 
ต้าบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และบริเวณพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลคุณภาพน้้ากร่อย-เค็ม 
       - ชั้นหินอุ้มน้้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluviums Aquif : Qfl) ประกอบด้วย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้้าประมาณ 10-60 
เมตร ปริมาณน้้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี  
                         - ชั้ นหิ น อุ้มน้้ าหิ นตะกอนกึ่ งแปรยุ ค เพอร์ เมี ยน -คาร์บอนิ เฟอร์รัส  (Permian- 
Carboniferous Meta sedimentary : PCms) ประกอบด้วย หินโคลนปนกรวด หินดินดาน หินทราย และ    
หินควอร์ตไซต์ ความลึกถึงชั้นในน้้าอยู่ในช่วง 20-40 เมตร ปริมาณน้้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตร ต่อ
ชั่วโมง ในพ้ืนที่ภูเขาตะวันตก และ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในบริเวณพ้ืนที่ราบตะวันออกของแอ่งน้้า
บาดาลสุราษฎร์ธานี พบทั่วไปทุกอ้าเภอของจังหวัดพัทลุง จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาและอ้าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ความลึกถึงชั้นหินให้น้้าอยู่ในช่วง 20-40 เมตร ปริมาณน้้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าดี 
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                         - แหล่งน้้าบาดาลในชั้นหินอุ้มน้้าหินแปรอายุไซลูเรียน - ดิโวเนียน (Silurian - Devonian 
Metamorphic Aquifers : SDmm) ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ หินควอร์ต -ชีสต์  หินชีสต์ หินฟิลไลต์ 
หินชนวนและหินอ่อน พบแผ่ขยายตัวบริเวณ อ้าเภอป่าบอน อ้าเภอศรีนครินทร์ อ้าเภอศรีบรรพต อ้า เภอ      
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อ้าเภอจุฬาภรณ์ อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณจังหวัดสตูล 
ความลึกถึงชั้นหินให้น้้าอยู่ในช่วง 20-50 เมตร ปริมาณน้้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง คุณภาพน้้าดี 

ที่มา: ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าบาดาล (2555), รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

สถานการณ์น้้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล 

       ปริมาณการใช้น้้า พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

ประปาภูมิภาค หมู่บ้าน/เทศบาล บ่อน้ า
ตื้น 

บ่อ
บาดาล 
เอกชน 

รวมทั้งหมด แหล่งน้ าที่น ามาใช ้
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล 

3.17 - 3.02 4.65 1.04 1.20 6.18 6.89 47.29 52.71 

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้ าเพื่ออุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

ประปาภูมิภาค บ่อบาดาล 
เอกชน 

รวมทั้งหมด 
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล 
0.47 - 2.27 0.47 2.27 

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้ าเพื่อเกษตรกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

บ่อบาดาลเอกชน บ่อน้ าตื้น รวมทั้งหมด 
0.56 1.02 1.57 

คุณภาพน้้าบาดาล  
   จังหวัดสตูล สถานการณ์คุณภาพน้้าในปัจจุบัน โดยภาพรวมนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ 

น้้าบ่อมีคุณภาพน้้าดีขึ้นมาก (ปริมาณคลอไรด์น้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
ที่มา: ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าบาดาล (2558)  

รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

จ้านวนบ่อน้้าบาดาล  
   ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล มีบ่อน้้าบาดาลที่มาขออนุญาตเจาะเพ่ืออุปโภคหรือ

บริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จ้านวน 41 บ่อ 
และบ่อบาดาลที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 12 ด้าเนินการเจาะ จ้านวน 19 บ่อ บ่อบาดาลสะสมที่มา
ขออนุญาตเจาะ ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น จ้านวน 654 บ่อ 
รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง จ านวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

ข้อมูล 
จ านวนบ่อบาดาล (บ่อ) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1.บ่อบาดาลทีข่ออนุญาตเจาะ ณ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 

71 52 40 43 41 

2.บ่อบาดาลทีส่ านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 12 
ด าเนินการเจาะ 

19 24 12 - 19 

3.ข้อมูลบ่อบาดาลรวมสะสมทีม่าขออนุญาตเจาะ  
ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 

478 530 570 613 654 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 2564 

พัฒนำแหล่งน ้ำในปัจจุบัน 
จังหวัดสตูลได้มีการพัฒนาแหล่งน้้า เพ่ือน้ามาใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภค       

เพ่ือการเกษตร นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้าเนินงานหลาย
หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้้า และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ส้าหรับ
การพัฒนาแหล่งน้้าใต้ดินและบ่อน้้าตื้น การพัฒนาน้้าใต้ดินขึ้นมาใช้ มีการกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่มีการน้า
ขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้้าที่สูบขึ้นมาใช้มีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึง 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
บางแห่งมีปริมาณน้้ามากถึง 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ความลึกของชั้นหินมีตั้งแต่ 6-40 เมตร และน้้าอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพดี น้้าที่ได้ส่วนใหญ่จะเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ยังไม่มีการพัฒนามาใช้         
ทางการเกษตร  

สภำพปัญหำและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
   พ้ืนที่ต้นน้้า 

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ต้นน้้ามาจากพ้ืนที่ป่าที่เป็นภูเขาอยู่ทางด้าน      
ทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1A และ 1B ซึ่งมีศักยภาพเหมาะสมเป็นพ้ืนที่ต้นน้้า  
มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ น้าไปแปรรูปจ้าหน่าย และการตัดไม้เพ่ือเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา พื้นที่ป่าไม้ลดลง
เฉลี่ยปีละหลายพันไร่ เช่น ในบริเวณป่าอนุรักษ์และบริเวณเขตติดต่อของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าโดยเฉพาะในพ้ืนที่ต้นน้้าของอ้าเภอควนกาหลง อ้าเภอควนโดน และอ้าเภอละงู การบุกรุกป่าเพ่ือท้าการเกษตร
ในพ้ืนที่ต้นน้้า ส่งผลให้ความชุ่มชื้นของผืนป่าลดลง น้้าฝนกระทบผิวดินโดยตรง ไหลเร็ว เกิดการชะล้าง
พังทลายของดินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากประมาณร้อยละ 0.3 ของพ้ืนที่ ซึ่งถือว่าปัญหาการชะล้าง
พังทลายยังมีน้อย น้้าป่าไหลหลากจากต้นน้้าลงมามาก จนเกิดน้้าล้นตลิ่งในล้าน้้าสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูง 
และหน้าตัดของล้าน้้ามีความกว้างไม่สม่้าเสมอ เข้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นเวลาช่วงสั้น ๆ 

   พ้ืนที่กลางน้้า 
 มีปัญหาการขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และในการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ส้าหรับการขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพ้ืนที่ที่มีการท้านา การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้าต่าง ๆ การถมที่ดินใน
พ้ืนที่แก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้มีพ้ืนที่กักเก็บน้้าและทางระบายน้้าลดลง แม้จะมีการสร้างท่อลอดแล้วแต่ก็
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ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้้าและชะลอน้้าหลากในลุ่มน้้า
ก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ 

 พ้ืนที่ปลายน้้า 
 การท่องเที่ยวและการพัฒนาที่กระจายตัวท้าให้มีปัญหาขยะ น้้าเสีย และการบุกรุก          
ป่าชายเลน เพ่ือประกอบธุรกิจ 

 8.2 ป่าไม้ 
    (1) การป่าไม ้

พ้ืนที่ป่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,887,104.44 ไร่(นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้้าทะเล  
กรณีไม่นับส่วนที่เป็นน้้าทะเล มีเนื้อที่ 1,549,363 ไร่) หรือเท่ากับ 3,019.37 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่า 
ที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน มีพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้นจ้านวน 
879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของพ้ืนที่จังหวัด ปี 2561 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 39.98 
(754,742.77 ไร่) ต่อมาใน ปี 2562 มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40.14 (757,523.63 ไร่) (ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 
2562, กรมป่าไม้)รายละเอียดดังตาราง แบ่งออกเป็นป่าบก(ป่าสงวนแห่งชาติ 13 ป่า ป่าไม้ถาวร 1 ป่า         
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง) เนื้อที่รวมประมาณ 556,650 ไร่ และป่าชายเลน        
(ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน 5 ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วนซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ)    
ป่าชายเลน 5 ป่า เนื้อที่รวมประมาณ จ้านวน 322,705.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.10 ของพ้ืนที่จังหวัด  

ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไมจ้งัหวัดสตูล 

ป ี พื้นที่จังหวัด(ไร่) 
พื้นที่ป่าไม้ 

ไร่ ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 
2559 1,887,104.44 741,885.23 1,187.02 39.31 
2560 1,887,704.44 745,585.77 1,192.93 39.51 
2561 1,887,704.44 754,742.77 1,207.58 39.98 
2562 1,887,104.44 757,523.63 1,212.04 40.14 

ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2562, กรมป่าไม ้
 

    พ้ืนที่ป่าไม้ แยกออกเป็น พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 18 ป่า (ตามกฎกระทรวง) เนื้อที่รวมประมาณ 
729,974.55 ไร่ แบ่งเป็น ป่าบก 13 ป่า เนื้อที่รวมประมาณ 452,538 ไร่ ป่าชายเลน 5 ป่า เนื้อท่ีรวม ประมาณ 
277,436.55 ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรของชาติ(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 1 ป่า เนื้อที่ประมาณ 3,092 ไร่ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า(ตามประกาศกระทรวงฯ) จ้านวน 1 แห่ง เนื้อที่ 12,770 ไร่ ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2530 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543) เนื้อที่ประมาณ 322,705.76 ไร่    
(ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ 277,436.55 ไร่) พ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ       
(ตามพระราชกฤษฎีกา) จ้านวน 3 แห่ง เนื้อที่ 1,241,406.25 ไร่ พ้ืนที่วนอุทยาน (ตามประกาศกรมป่าไม้)  
จ้านวน 1 แห่ง เนื้อที่ 11,077.25 ไร่ พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ตามพระราชกฤษฎีกา) จ้านวน 2 แห่ง เนื้อที่ 
171,262.14 ไร่ รายละเอียดดังตาราง 
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    การส้ารวจการถือครองและการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่ป่าตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า)ได้ส้ารวจการถือครองไว้ รวม 3,531 ราย 4,957 แปลง เนื้อที่ 42,985 ไร่ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ    
ได้ส้ารวจการถือครองไว้ รวม 5,037 ราย 7,050 แปลง เนื้อที่ 45,787 ไร่ รวมทั้งสิ้น 8,568 ราย 12,007 แปลง     
เนื้อที่ 88,773 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรม
ป่าไม้ โดยพื้นที่จ้านวนนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของราษฎรร้อยละ 75  

ตารางแสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อป่าสงวนแห่งชาต ิ
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ ประมาณ 
(ไร่) 

ประกาศตามกฎกระทรวง 

1 ป่าควนบ่อน้ า 
ท้องที่ต้าบลปูยู อา้เภอเมืองสตูล 

400 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2499) 
ออกตามความในพระราชบัญญตัิคุ้มครองและ  ป่า
สงวน พทุธศักราช 2481 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2499 (พระราชกฤษฎีกา 
ป่าคุ้มครอง ลงวนัที่ 3 เมษายน 2488) 

2 ป่ากุบังและป่าปโุล๊ต 
ท้องที่ต้าบลควนสตอ ต้าบล 
วังประจนั อ้าเภอควนโดน และ
ต้าบลเกตรี  ต้าบลคลองขุด  
ต้าบลปูยู  อ้าเภอเมืองสตูล 

107,025 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ 140  
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2509 

3 ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่า
เขาใหญ ่
ท้องที่ต้าบลทุ่งนุ้ย  
ต้าบลควนกาหลง  
อ้าเภอควนกาหลง 

55,408 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 790 (พ.ศ.2520) 
ออกตามความในพระราชบัญญตัปิ่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ลงวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2520 

4 ป่าควนกาหลง 
ท้องที่ต้าบลควนกาหลง  
ต้าบลอุใดเจริญ  
อ้าเภอควนกาหลง 

11,887 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 274  
(พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบญัญัต ิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวนัที่ 25 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2510 

5 ป่าเขาหมาไม่หยก 
ท้องที่ต้าบลทุ่งนุ้ย  
ต้าบลควนกาหลง  
อ้าเภอควนกาหลง 

13,125 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 286  
(พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบญัญัต ิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2511 

6 ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา  
และป่าควนท่าหิน 
ท้องที่ต้าบลควนขนั  
ต้าบลเจะ๊บิลงั ต้าบลบ้านควน 
อ้าเภอเมืองสตูล 

11,306 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 105  
(พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบญัญัต ิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม 
พ.ศ.2508 (พระราชกฤษฎีกาปา่คุม้ครอง ลงวนัที่    
29 มิถุนายน 2488) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ ประมาณ 
(ไร่) 

ประกาศตามกฎกระทรวง 

 7 ป่าหัวกะหมิง 
ท้องที่ต้าบลทุ่งนุ้ย  
อ้าเภอควนกาหลง และ 
ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน 

91,643 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 142  
(พ.ศ.2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ.2509 
 

8 ป่าดงเชือกช้าง 
ท้องที่ต้าบลทุ่งนุ้ย  
อ้าเภอควนกาหลง 

28,625 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 321  
(พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันท่ี 16 
พฤษภาคม พ.ศ.2511 (พระราชกฤษฎีกา  
ป่าคุ้มครอง ลงวันท่ี 16 พฤศจกิายน 2491) 

9 ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก  
และป่าควนสังหยุด 
ท้องที่ต้าบลนาทอน  
อ้าเภอทุ่งหว้า 

9,687.50 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 130  
(พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2505 (พระราช
กฤษฎีกา หวงห้ามท่ีดินในราชการกรมป่าไม้ 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2488) 

10 ป่าพยอมงาม 
ท้องที่ต้าบลละงู อ้าเภอละงู 

4,187.50 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 138  
(พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2505  

11 ป่าตระ ป่าห้วยหลอด  
และป่าเขาขุมทรัพย์ 
ท้องที่ต้าบลนาทอน  
ต้าบลทุ่งหว้า ต้าบลป่าแก่บ่อหิน 
อ้าเภอทุ่งหว้า 

93,750 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 142  
(พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 

12 ป่าควนทัง และป่าเขาขาว 
ท้องที่ต้าบลก้าแพง ต้าบลเขาขาว  
ต้าบลน้้าผุด อ้าเภอละงู  
และต้าบลนาทอน อ้าเภอทุ่งหว้า 

23,619 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 35  
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันท่ี 28 
ธันวาคม พ.ศ.2507 
 

13 ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง  
และป่าเขาโต๊ะดู 
ท้องที่ต้าบลก้าแพง อ้าเภอละงู 

1,875 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 141  
(พ.ศ.2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ.2509 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ ประมาณ 
(ไร่) 

ประกาศตามกฎกระทรวง 

14 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 
ท้องที่ต้าบลขอนคลาน  
ต้าบลทุ่งหว้า ต้าบลทุ่งบุหลัง 
ต้าบลนาทอน อ้าเภอทุ่งหว้า และ
ต้าบลแหลมสน ต้าบลก้าแพง 
ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู 

89,281 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 261  
(พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม พ.ศ.2510 

15 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 
ท้องที่ต้าบลละงู อ้าเภอละงู  
และต้าบลแป-ระ ต้าบลท่าแพ  
ต้าบลสาคร ต้าบลท่าเรือ  
อ้าเภอท่าแพ 

25,950 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 18  
(พ.ศ.2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 
ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2501 

16 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 3  
ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด 
ท้องที่ต้าบลเจ๊ะบิลัง ต้าบลฉลุง  
อ้าเภอเมืองสตูล 

30,593.75 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 122  
(พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 
ลงวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2505 

17 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4  
ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป  
และป่าต ามะลัง 
ท้องท่ีต้าบลเจ๊ะบิลัง ต้าบลตันหยง
โป  ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลควนขัน 
อ้าเภอเมืองสตูล 

55,687 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 118  
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2509 

18 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 
ท้องที่ต้าบลคลองขุด ต้าบลปูยู  
ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมืองสตูล 

75,924.80 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 200  
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 และประกาศ
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 927  
(พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 2564 
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ตารางแสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ(ป่าไม้ถาวร) ในท้องที่จังหวัดสตูล 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อป่าไม้ถาวร/ที่ตั้ง 
เนื้อที ่

ประมาณ (ไร่) 
ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี 

1 ป่าควนทังและป่าเขาขาว 
ท้องที่ต้าบลน้้าผุด ต้าบลเขาขาว  
ต้าบลก้าแพง อ้าเภอละงู 

3,092 ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2514 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่ออุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ 
ประมาณ (ไร่) 

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

1 ทะเลบัน 
ท้องที่ต้าบลควนสตอ อ้าเภอควนโดน และ
ต้าบลเกตรี ต้าบลบ้านควน ต้าบลปูยู 
อ้าเภอเมืองสตูล 

122,500 
 

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2534 ลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2534 (ฉบับเดิม พ.ศ.2523) 
 

2 ตะรุเตา  
ท้องที่ต้าบลเกาะสาหร่าย อ้าเภอเมืองสตูล 

931,250 พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2517 ลงวันท่ี  
6 เมษายน 2517 

3 หมู่เกาะเภตรา 
ท้องที่ต้าบลขอนคลาน อ้าเภอทุ่งหว้า และ
ต้าบลแหลมสน ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู 

308,987 พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2527 ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม 2527 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 2564 

ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อวนอุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง 
เนื้อที่ประมาณ 

(ไร่) 
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

1 น้ าตกธาราสวรรค์ 
ท้องที่ต้าบลควนกาหลง  
อ้าเภอควนกาหลง 

11,077.25 ประกาศกรมป่าไม้  พ.ศ.2534 ลงวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2539 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 2564 

ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ ประมาณ 
(ไร่) 

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

1 หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 
ท้องที่ต้าบลฉลุง ต้าบลควนโพธิ์ 
อ้าเภอเมืองสตูล และต้าบลควนโดน 
ต้าบลย่านซื่อ อ้าเภอควนโดน 

12,770 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2544 (ฉบบัเดิม 7 
พฤษภาคม 2523) 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 2564 
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ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องท่ีจังหวัดสตูล 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/ที่ตั้ง 
เนื้อที่ประมาณ 

(ไร่) 
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

1 เขาบรรทัด 
ท้องที่ต้าบลทุ่งหว้า อ้าเภอทุ่งหว้า  
ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอมะนัง  
และต้าบลทุ่งนุ้ย อ้าเภอควนกาหลง 

88,250 พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2518 ลงวันท่ี 22 
สิงหาคม 2518 

2 โตนงาช้าง  
- ท้องที่ต้าบลทุ่งนุ้ย อ้าเภอควนกาหลง 
- ท้องที่ต้าบลทุ่งนุ้ย อ้าเภอควนกาหลง
และต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน 

83,012.14 
29,166 

 
53,846.14 

 

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2521  
ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2521 
พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่า ป่าโตนงาช้าง(เพิ่มเติม ลงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 2564 

     8.3  ภูเขา 

       จังหวัดสตูลมีเทือกเขาท่ีส้าคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี และมีภูเขาที่ส้าคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาพญา
บังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

8.4 ขยะมูลฝอย  

                จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2563 มีปริมาณขยะวันละ 304.62 ตัน รวม 
111,187.62 ต ัน/ป ี เพิ ่มขึ ้นจากป ี 2562 ค ิด เป ็นร ้อยละ 0 .64 ขยะม ูลฝอยในพื ้นที ่จ ังหว ัดสต ูล                 
มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการน้าขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 
2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการก้าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
และมีขยะมูลฝอยตกค้างเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่งปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากจ้านวนประชากรและจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยก
และน้ากลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าจากขยะ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที่                 
หามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพ้ืนที่  

 ขยะอันตรำยจำกชุมชน  ในปี 2563 มีขยะอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ้านวน 
808.41 ตัน (ค้านวณภายใต้ฐานประชากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2562 และอัตราการเกิด
ขยะอันตรายจากชุมชนเฉลี่ย ระดับเทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัม/คน/ปี เทศบาลต้าบล 3.217 กิโลกรัม/คน/ปี 
และองค์การบริหารส่วนต้าบล 2.306 กิโลกรัม/คน/ปี) แบ่งเป็นขยะอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล 
จ้านวน 7 แห่ง 210.26 ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนต้าบล 34 แห่ง 598.15 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 26 และ 74 
ตามล้าดับ รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง ข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล ปี 2563 

ล าดับที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน(ตัน/ป)ี 
1 เทศบาลเมืองสตูล 80.43 
2 เทศบาลตา้บลเจ๊ะบลิัง 12.99 
3 เทศบาลตา้บลฉลุง 7.57 
4 เทศบาลตา้บลคลองขุด 65.16 
5 เทศบาลตา้บลควนโดน 17.48 
6 เทศบาลตา้บลทุ่งหว้า 10.55 
7 เทศบาลตา้บลก้าแพง 16.09 
8 องค์การบริหารส่วนต้าบลเกตรี 15.51 
9 องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะสาหร่าย 12.18 
10 องค์การบริหารส่วนต้าบลควนขนั 17.31 
11 องค์การบริหารส่วนต้าบลควนโพธิ์ 13.80 
12 องค์การบริหารส่วนต้าบลเจ๊ะบลิัง 14.62 
13 องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง 26.24 
14 องค์การบริหารส่วนต้าบลตนัหยงโป 7.17 
15 องค์การบริหารส่วนต้าบลตา้มะลัง 11.29 
16 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านควน 25.65 
17 องค์การบริหารส่วนต้าบลปูย ู 7.25 
18 องค์การบริหารส่วนต้าบลควนโดน 14.38 
19 องค์การบริหารส่วนต้าบลควนสตอ 19.35 
20 องค์การบริหารส่วนต้าบลยา่นซือ่ 8.58 
21 องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัประจัน 7.17 
22 องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าแพ 23.95 
23 องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเรือ 17.78 
24 องค์การบริหารส่วนต้าบลแป-ระ 14.27 
25 องค์การบริหารส่วนต้าบลสาคร 18.38 
26 องค์การบริหารส่วนต้าบลควนกาหลง 33.94 
27 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งนุ้ย 27.21 
28 องค์การบริหารส่วนต้าบลอุใดเจริญ 20.10 
29 องค์การบริหารส่วนต้าบลกา้แพง 32.13 
30 องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาขาว 15.17 
31 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 21.87 
32 องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้า้ 25.59 
33 องค์การบริหารส่วนต้าบลละงู 53.49 
34 องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมสน 8.80 
35 องค์การบริหารส่วนต้าบลขอนคลาน 6.50 
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ล าดับที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน(ตัน/ป)ี 
36 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งบุหลัง 5.41 
37 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งหวา้ 9.28 
38 องค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน 17.03 
39 องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าแก่บ่อหิน 10.32 
40 องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมพัฒนา 17.86 
41 องค์การบริหารส่วนต้าบลปาล์มพัฒนา 24.57 

รวม (ตัน) 808.41 

    หมายเหตุ  เป็นการค านวณภายใต้ฐานประชากร ปี 2562 

 จากผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้บูรณา
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสามารถรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ได้เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ดังจะ
เห็นได้จากสถิติปริมาณของเสียอันตรายที่รวบรวมได้ และขนส่งไปบ้าบัด และก้าจัดตามหลักวิชาการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ปริมาณทั้งสิ้น 490, 1,510, 2,000, 6,657.4 และ 12,144.9 กิโลกรัม/ปี 
ตามล้าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถรวบรวมได้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562      
จ้านวน 7,010.9 กิโลกรัม ดังตาราง 

ตารางสรุปปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมขนส่งไปบ าบัด และก าจัด ตามหลักวิชาการ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล              

ที่ขนส่งไปบ าบัด และก าจัดตามหลักวิชาการ 
กิโลกรัม/ปี ตัน/ปี 

2558 490.00 0.49 
2559 1,510.oo 1.51 
2560 2,000.00 2.00 
2561 5,134.00 5.13 
2562 6,657.40 6.66 
2563 12,144.90 12.14 
รวม 27,936.30 27.93 

ที่มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ กันยายน 2564  
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การจัดส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ าบัด และก าจัดตามหลักวิชาการปริมาณที่ส่งก าจัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด้าเนินการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน         

ไปบ้าบัด และก้าจัด ตามหลักวิชาการ จ้านวน 2 ครั้ง สรุปดังนี้ 
- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 

จ้านวน 1 เที่ยว ปริมาณ 5,500 กิโลกรัม 
- ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  

จ้านวน 1 เที่ยว ปริมาณ 6,644.90 กิโลกรัม 
รวมปริมาณท้ังสิ้น 12,144.9 กิโลกรัม 

  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ว่าจ้าง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ้ากัด 
(มหาชน) ด้าเนินการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ้าบัด และก้าจัด ตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์บริหารการ
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 2 ครั้ง 

ตาราง รายละเอียดปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ล้าดับ 

 

 
พื้นที่/หน่วยงาน 

ประเภทขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย
/แบตเตอรี่ 

กระป๋อง
สเปรย์ 

อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ตลับหมึก อื่นๆ รวม 

1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3,642.9 14.6 522.5 3,637.3 268.3 49.8 8,135.4 

 1.1 อ้าเภอเมือง 832.4 44.8 320.5 793.9 132.1 11.5 2,135.2 
 1.2 อ้าเภอควนโดน 327.3 8.6 42.8 346.2 9.4 6.3 740.6 
 1.3 อ้าเภอท่าแพ 494 0.1 11 596.4 24 0 1,125.5 
 1.4 อ้าเภอควน

กาหลง 293.9 0 12.7 304 25.7 1.1 637.4 
 1.5 อ้าเภอมะนัง 175.3 3 8 0 3.2 7.8 197.3 
 1.6 อ้าเภอทุ่งหว้า 732 33 52.5 1,491 28 23 2,359.5 
 1.7 อ้าเภอละง ู 788 55.5 72 105.8 45.9 0.1 1,067.3 
2 หน่วยงานราชการ 150.6 9.7 27.4 4 154.5 51.2 397.4 
3 สถานพยาบาล 228.4 56.4 276.3 53 184 2,344.1 3,142.2 
4 รัฐวิสาหกิจ 7.8 0 0 0 4.5 0 12.3 

รวม 4,029.70 211.10 823.20 3,694.30 611.30 2,445.10 11,814.70 
คิดเป็นร้อยละ (%) 34.11 1.79 6.97 31.27 5.17 20.70 100 

รวมสุทธิ* 12,144.9 

หมายเหตุ * น้ าหนักสุทธิเมื่อผ่านการชั่งน้ าหนัก ณ ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว 
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กำรก้ำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบนั จากการส้ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในป ี2563 พบว่า  
   1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาล
ต้าบลก้าแพง สถานที่ก้าจัดขยะ  มูลฝอยแบบยอมรับได้ (Appropriated Landfill) จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ บ่อฝัง
กลบขยะแบบประยุกต์ เทศบาลต้าบลคลองขุด  
   2) สถานที่ที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 10 แห่ง  
   - ปิดการใช้งานไปแล้ว จ้านวน 8 แห่ง ได้แก่ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลต้าบล
ฉลุง องค์การบริหารส่วนต้าบลควนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลท่ าแพ องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเรือ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า องค์การบริหารส่วนต้าบลควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งนุ้ย และ
เทศบาลต้าบลทุ่งหว้า  
   - ยังคงด้าเนินการอยู่ จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลต้ามะลัง และองค์การบริหารส่วนต้าบลปูยู  
  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ณ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ้นจ้านวน 
9,333 ตัน  

ตาราง รายละเอียดปริมาณขยะชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ อปท. 
รายละเอียด 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

การจัดการขยะสะสม 

1 ทม.สตลู ก้าจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลด้วยระบบ 
Sanitary Landfill 

-  

2 ทต.ก้าแพง ก้าจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลด้วยระบบ 
Sanitary Landfill 

-  

3 ทต.ฉลุง สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง โดยยกเลิกการใช้งานสถานที่
ก้าจัดขยะมลูฝอยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 
และส่งก้าจดั ณ ศูนย์กา้จัดขยะมูลฝอยรวม 
เทศบาลเมืองสตลู  

0 -ปิดกลบทับด้วยดินเรยีบร้อยแล้ว 

4 ทต.คลองขุด สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย ได้รับยกระดับ 
เป็นการก้าจดัแบบยอมรับได้
(Appropriated Landfill)  

0 -ขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วย
ดิน ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2560  

5 ทต.ทุ่งหว้า สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง ได้ยกเลิกการใช้งานเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ส่งก้าจัด ณ ศูนย์ก้าจัดขยะ
แบบครบวงจร เทศบาลต้าบลก้าแพง 

3,416 -ยังไม่มีการด้าเนินการปรับปรุง/
บ้าบัดเบื้องต้น/จัดการขยะสะสม  

6 อบต.ควนโพธิ ์ ยกเลิกการใช้งานสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ได้ส่งก้าจัด ณ 
ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมือง
สตูล 

588 -ยังไม่ได้ด้าเนินการปรับปรุงพื้นที่ 
แต่มีโครงการที่จะขนย้ายขยะตกค้าง
สะสมไปก้าจัดที่ ทม.สตูล และจะปิด
ดินกลบทับพื้นที่เดิม พร้อมทั้งท้ารั้ว
ล้อมรอบ 
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ที ่ อปท. 
รายละเอียด 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

การจัดการขยะสะสม 

7 อบต.ต้ามะลัง 
 

พื้นที่บนเกาะ : ใช้ระบบการกา้จัดขยะมลูฝอยดว้ย
เตาเผาขยะขนาดเล็ก 
พื้นที่บนฝั่ง : เก็บรวบรวมแล้วส่งกา้จัด ณ ศูนย์
ก้าจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล 

- 
 

 

8 อบต.ปูย ู ก้าจัดขยะโดยเทกองและเผากลางแจ้ง ซึ่ง
เป็นพื้นที่ติดป่าชายเลน  3 

-ยกเลิกการใช้งานจ้านวน 1 บ่อ แต่
ยังไม่ได้ปรับปรุงพ้ืนท่ี/บ้าบัด
เบื้องต้น 

9 อบต. 
ควนกาหลง 

สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง ยกเลิกใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 น้าขยะไปก้าจัด ณ ศนูย์ก้าจัด
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลก้าแพง 

1,215 -ไม่มีการปรับปรุง/บ้าบัดเบื้องต้น  

10 อบต.ท่าแพ สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง ยกเลิกการใช้งาน เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 น้าขยะไปก้าจัด ณ ศูนย์ก้าจัด
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลก้าแพง 

0 -มีการปิดกลบทับด้วยดินเรียบร้อย
แล้ว 

11 อบต.ท่าเรือ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง อยู่ใกล้ล้าห้วยสาธารณะ ยกเลิก
การใช้งานแล้ว  

0 -มีการปิดดินกลบทับเรียบร้อยแลว้ 

12 อบต.ทุ่งนุ้ย สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง ยกเลิกการใช้งาน เมื่ อเดือน
มีนาคม 2562   

0 -มีการปรับปรุงคันดินโดยรอบ และ
ท้าการปิดกลบทับดินเรียบร้อยแลว้ 

13 อบต.ปากน้้า สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง ยกเลิกการใช้งาน ตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2560 โดยส่งก้า 
จัด ณ ศูนย์ก้าจดัขยะแบบครบวงจร 
เทศบาลตา้บลก้าแพง 

4,111 - ยังไม่ไดด้้าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี 

   รวม (ตัน) 9,333  

  
               ส้าหรับสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล มีเพียง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลต้าบลก้าแพง  
  การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดสตูล ตามบันทึกข้อตกลง เมื่อปี พ.ศ.2548 ได้แบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ศูนย์รวม (เดิม) จ้านวน 3 ศูนย์ และจากการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
(ใหม่) จ้านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ 
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 1.  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล  
            ตั้งอยู่บริเวณบ้านกาลันยีตัน หมู่ที่ 5 ถนนวิเศษมยุรา ต้าบลเจ๊ะบิลัง อ้าเภอเมืองจังหวัดสตูล                
มีพ้ืนที่ 69-2-64 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเจ๊ะบิลัง              
โดยมีระยะทางห่างจากเทศบาลเมืองสตูล 17 กิโลเมตร ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือก่อสร้างระบบก้าจัดขยะ
มูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ภายใต้โครงการถ่ายโอนภายใต้แผน       
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2545 จากกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 37.225 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบฝัง
กลบพร้อมครุภัณฑ์บางรายการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 26.661 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ิมเติม ซึ่งด้าเนินการก่อสร้างบ่อก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ระยะที่ 1 ประกอบด้วยบ่อก้าจัดขยะมูลฝอย 
จ้านวน 2 บ่อ บ่อบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 4 บ่อ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 50 ตัน/วัน เริ่มใช้ก้าจัด
ขยะมูลฝอยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 และสามารถรองรับขยะมูลฝอยจนถึงปี พ.ศ. 2565 ขณะนี้ท้าการฝังกลบ
เต็มแล้ว จ้านวน 1 บ่อ บ่อที่ 2 มีการใช้พ้ืนที่ภายในบ่อไปแล้วประมาณร้อยละ 90 พ้ืนที่โดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะ
มูลฝอย ทั้ง 4 ด้าน เป็นพ้ืนที่เกษตร สวนยางพารา เทศบาลเมืองสตูล ปี 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่น้าเข้าสู่
การก้าจัดเฉลี่ย 38.84 ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสตูลเฉลี่ย จ้านวน 16.71 ตัน/วัน และขยะ
มูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเฉลี่ย จ้านวน 22.13 ตัน/วัน ซึ่งมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะ
มูลฝอยในอัตรา 550 บาท/ตัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด ณ ศูนย์ก้าจัดขยะมูล
ฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จ้านวน 17 แห่ง ได้แก่ 
  1) เทศบาลเมืองสตูล  
  2) เทศบาลต้าบลฉลุง  
  3) เทศบาลต้าบลเจ๊ะบิลัง  
  4) องค์การบริหารส่วนต้าบลเจ๊ะบิลัง  
  5) องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านควน  
  6) องค์การบริหารส่วนต้าบลควนขัน  
  7) องค์การบริหารส่วนต้าบลเกตรี  
  8) องค์การบริหารส่วนต้าบลควนโพธิ์  
  9) องค์การบริหารส่วนต้าบลตันหยงโป  
  10) องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง  
  11) องค์การบริหารส่วนต้าบลต้ามะลัง (ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ฝั่ง) 
  12) เทศบาลต้าบลควนโดน  
  13) องค์การบริหารส่วนต้าบลย่านซื่อ  
  14) องค์การบริหารส่วนต้าบลควนโดน  
  15) องค์การบริหารส่วนต้าบลควนสตอ  
  16) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังประจัน 
  17) องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งนุ้ย   
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 2. ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลต าบลก าแพง  

         ตั้งอยู่บริเวณบ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ถนนละงู-ฉลุง ต้าบลละงู อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ 
 77-1 ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต้าบลก้าแพง ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลละงู มีระยะทาง
ห่างจากเทศบาลต้าบลก้าแพง 7.8 กิโลเมตร โดยเทศบาลต้าบลก้าแพง ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสร้างศูนย์
ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ้านวน 199.35 ล้านบาท เงินงบประมาณผูกพัน 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) ประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างและท้าสัญญาจ้าง วงเงิน 198.65 ล้านบาท โดยแบ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90 เป็นเงิน 178.785 ล้านบาท และจ่ายจากเงินสมทบของ
เทศบาลต้าบลก้าแพง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร้อยละ 10 เป็นเงิน 19.865 ล้านบาท โดยการ
ก่อสร้างระยะที่ 1 ได้ว่าจ้าง บริษัท วรรธน์สาร จ้ากัด สัญญาก่อสร้าง 930 วัน ผูกพัน 3 ปี ซึ่งการก่อสร้างศูนย์
ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 ประกอบไปด้วย ระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบหมักมูลฝอยท้าปุ๋ย                
บ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบบ้าบัดน้้าชะมูลฝอย พ้ืนที่โดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 2 ด้าน เป็นพ้ืนที่สวน
ยางพาราและล้าห้วยสาธารณะ อีก 2 ด้าน ติดกับถนนทางหลวงชนบทและถนนทางหลวงแผ่นดิน ปี 2562                        
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่น้าเข้าสู่การก้าจัดเฉลี่ย 33 ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลต้าบลก้าแพงเฉลี่ย 
จ้านวน 4.10 ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ เฉลี่ย จ้านวน 28.90 
ตัน/วัน โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 450 บาท/ตัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่น ๆ น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด ณ ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลก้าแพง รวม
จ้านวน 20 แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 17 แห่ง ภาคเอกชนและประชาชน อีก 3 แห่ง 
ได้แก่  

๑) เทศบาลต้าบลก้าแพง  
๒) เทศบาลต้าบลทุ่งหว้า 

  3) องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพง  
  4) องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  
  5) องค์การบริหารส่วนต้าบลละงู  
  6) องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาขาว  
  7) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า  
  8) องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าแก่บ่อหิน  
  9) องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งหว้า  
  10) องค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน  
  11) องค์การบริหารส่วนต้าบลอุใดเจริญ  
  12) องค์การบริหารส่วนต้าบลควนกาหลง 
  13) องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าแพ 
  14) องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเรือ 
  15) องค์การบริหารส่วนต้าบลแป-ระ 
  16) องค์การบริหารส่วนต้าบลสาคร 
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  17) องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะสาหร่าย (ขยะจากเกาะหลีเป๊ะ)  
  18) บริษัทละงูค้าวัสดุ  
  19) ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดมีนาเจริญวัสดุก่อสร้าง 
 20) ประชาชนทั่วไป 

 แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมายทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยู่อาศัยเกาะ
เพ่ือการอนุรักษ์ และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่ งพ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสตูลเริ่มประสบ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลท้าให้
ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส้าคัญ
ของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ พบว่าปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการ เกาะหลีเป๊ะ  
มีพ้ืนที่ประมาณ 1.957 ตารางกิโลเมตร (1,223 ไร่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต้าบลเกาะสาหร่าย อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
เป็น 1 ใน 51 เกาะ ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีประชากรอาศัยอยู่ จ้านวน 1 ,206 คน 453 ครัวเรือน 
การท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง High season ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 
16 พฤษภาคม และช่วง Low season ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะ  
หลีเป๊ะในช่วง High season เฉลี่ยประมาณ วันละ 10 ตัน (หรือเดือนละ 300 ตัน) และช่วง Low season เฉลี่ย
ประมาณ 1 ตัน 1 ใน 3 ขยะที่พบมากที่สุดคือ ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 43 
ขยะทั่วไป ร้อยละ 10 และขยะอันตราย ร้อยละ 1 ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด้าเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยังคงมี
ปัญหาในการก้าจัดและการบริหารจัดการที่ดี และสิ่งที่ส้าคัญคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ              
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ท้าให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส้าเร็จ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะ จึงควรให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะ 
มูลฝอยในลักษณะที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ 
นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย       
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ได้ 
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 ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงม่ันคง และยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ 
และประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีควำมมั่นคงทำงสังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรมและ
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและ
อำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำง
ประเทศและกำรอยู่กันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
อย่ำงมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 
  ความม่ันคง  หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ
และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคง  
ในทุกมิติ  ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำช
และอธิปไตย มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและ
ควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชน      
มีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออมส ำหรับวัยเกษี ยณ ควำมมั่นคง
ของอำหำร  พลังงำนและน้ ำ มีอยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง  หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน
จนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์   
จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำนของ
องค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำงๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพ่ือให้สำมำรถสร้ำง
รำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ  ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทกำรพัฒนำที่ เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์           
ทำงเศรษฐกิจ และกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค   
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ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้      
ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำและกำรฟื้นฟู
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ  กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อม           
มีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำย
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืนและให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 
  โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศ      
ในหลำกหลำยมิติ  พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำม
เสมอภำคทำงสังคม  สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภำครัฐของประชำชน      
เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประกอบด้วย 
  1. ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
  2. ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้  
  3. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ  
  4. ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม  
  5. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ  
  6. ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศข้ำงต้น จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศระยะยำว ที่จะท ำให้
ประเทศไทย มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำรของประเทศ     
ได้รับกำรพัฒนำยกระดับไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำกลไกที่ส ำคัญ        
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้ำงและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐำนรำยได้    
ของประชำชนในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปสู่ภำคส่วนต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  คนไทยได้รับกำรพัฒนำ
ให้เป็นคนดี เก่งมีวินัย ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภำพในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ “รู้ รับปรับใช้”
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน ระบบสวัสดิกำร และกระบวนกำรยุติธรรม           
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ได้อย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง  กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ        
จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน       
กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช 
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะ
เกิดข้ึนในอนำคต  ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล   เพ่ือเอ้ืออ ำนวย
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอ่ืน ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำย    
ที่ก ำหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้น 
กำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ  บนพ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”    
โดยมองกลับ ไปที่ รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ  อัตลั กษณ์  วัฒ นธรรม  ประเพณี  วิถีชี วิตและจุด เด่นทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์
ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่                
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคตผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำย
ระบบคมนำคมและขนส่งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล  และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคตและ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด  ผสมผสำน
กับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคตบนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปัจจุบัน  พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุน
จำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่  ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุน     
ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี  รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำม
เหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   มีเป้ำหมำย     
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี   เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำม
พร้อมทั้งกำยใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสำธำรณะ  รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชำติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม  และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น  มีนิสัย
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รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด      
ผู้ประกอบ  เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง  
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ   
ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน  ประชำสังคม  ชุมชนท้องถิ่น  มำร่วม
ขับเคลื่อนโดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม  กำรกระจำยอ ำนำจและ
ควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำร
จัดกำรตนเอง  และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพเศรษฐกิจสังคมและสภำพแวดล้อม  
ให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ  สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด     
โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง  
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ งด้ำนสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมธรรมำภิบำล  และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ        
อย่ำงบูรณำกำร  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน  และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำ      
มีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้   โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน      
ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภำพชีวิต  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน        
อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
หรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรที่มีกำรแข่งขัน   มีสมรรถนะสูง  ยึดหลักธรรมำภิบำล               
ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม  มีควำมทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบ
กำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ  และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล  รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต      
ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น 
กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย  มีควำมเป็นสำกล  มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ  เป็นธรรม   
ไม่เลือกปฏิบัติ  และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
     วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
  แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งแปลงจำก
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ       
ที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี  ต่อจำกนี้ไป
พิจำรณำจำกกำรประเมินสภำพแวดล้อม  กำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ  และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำใน      
ด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  ทั้งนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 จึงก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ  และมีควำมสุข  โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ  ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได้  
  1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น   สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก  และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน  อำหำร  และน้ ำ  
  1.4 เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  และคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำร
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน  
  1.5 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพโปร่งใสทันสมัย  และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำ
กำรของภำคีกำรพัฒนำ 
  1.6 เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมือง   เพ่ือรองรับกำร
พัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิม  และขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่  
  1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค  
ภูมิภำค  และโลก  
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 2. เป้าหมายรวม 
    เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ    
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  
    2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ดีของสังคม  มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์   มีควำม
รับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภำพกำยและใจที่ดี  มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิต   
ที่พอเพียง  และมีควำมเป็นไทย 
    2.2  ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร  กำรประกอบอำชีพ  และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม  กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40  มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยละ 15 
    2.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้   โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ       
ฐำนบริกำรและดิจิทัล  มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร  ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำด
เล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิต
และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ  5  ต่อปี  และมีปัจจัยสนับสนุน อำทิ ระบบ  
โลจิสติกส์  พลังงำนและกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตและบริกำร  
    2.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงทางอาหารพลังงานและน ้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 
ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูก
หลักสุขำภิบำลเพ่ิมข้ึน และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
    2.5  มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย  ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลงปัญหำ
อำชญำกรรม ลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลงมีควำม
พร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
บรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ  เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง  โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ        
ที่ส ำคัญในอนุภูมิภำค  ภูมิภำคและโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทย           
ในอนุภูมิภำค  ภูมิภำค  และอำเซียนสูงขึ้น   
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    2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้กระจาย
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง
เพ่ิมกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร  ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง  และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น  โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับควำม
ยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น  กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูงฐำนภำษี
กว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น  รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับ
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ดังนี  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  

(1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสำธำรณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

(2) พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิต 
อย่ำงมีคุณค่ำ  

(3) ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ และให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อ 

สุขภำพ  
(5) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบ 

กำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ  
(6) พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย  
(7) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  

ยุท ธศาสตร์ที่  2 กำรสร้ ำง
ควำมเป็นธรรมและลดควำม
เหลื่อมล้ ำในสังคม 

(1) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้ 
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ 

(2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำสำธำรณสุขและ 
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  

(3) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้ 
(4) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้ 

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ  
(5) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำสำธำรณสุขและ 

สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึงเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน         
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ มีสิทธิในกำร
จัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  3  กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขัน ได้อย่ำงยั่งยืน  
 
 
 

(1)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมโดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี  
 -  กำรพัฒนำด้ำนกำรคลัง 
 -  กำรพัฒนำภำคกำรเงิน 
 -  กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ ๆ  
 -  เพ่ิมประสิทธิภำพและเสถียรภำพของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 

(2)  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค     
การผลิตและบริการ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี   
 -  กำรพัฒนำภำคกำรเกษตร 
 -  กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม 
 -  กำรพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
 -  กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

(1) กำรรักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือให้เกิดควำมม่ันคง 
สมดุล และยั่งยืน  

(3) แก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน 

กำรปรับตัว ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
(6) บริกำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ  
(7) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไก แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
(8) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ัง
และยั่งยืน 

(1) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ 
ซึ่งสถำบันหลักของชำติ  

(2) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมควำม 
พร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืน  

(3) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคงเพ่ือบูรณำ 
กำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำร
ป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ  

(4) กำรรักษำควำมมั่นคง และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง 
อ ำนำจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทำงทะเล  



140 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 (5) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดควำม 

สอดคล้องกันระหว่ำงแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง กับแผนงำนกำรพัฒนำ
อ่ืน ๆ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 กำรบริหำร
จัดกำรในภำครัฐกำรป้องกัน
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกร 
ภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ  

(2) ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำม 
ตรวจสอบกำรเงิน กำรคลังภำครัฐ 

(3) เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้ 
มำตรฐำนสำกล  

(4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ  
(6) ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัยเป็นธรรม  

และสอดคล้องกับข้อบังคับสำกล หรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง  

(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ง 
- พัฒนำระบบขนส่งทำงรำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
- พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง 
- พัฒนำโครงข่ำยทำงถนน 
- พัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ 
- พัฒนำระบบขนส่งทำงน้ ำ  

(2) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 
(3) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
(4) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน  
(5)  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัล  
(6) กำรพัฒนำระบบน้ ำประปำ  

ยุทธศาสตร์ที่  8 กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

(1) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์และเข้ำสังคม  

(2) พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี  
(3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัย  

และนวัตกรรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  9 กำรพัฒนำ
ภำคเมือง 

(1) กำรพัฒนำภำคเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวและพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจอย่ำงทั่วถึง 

- ภำคเหนือ : พัฒนำให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนำให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจนสู่

เป้ำหมำยกำรพ่ึงตนเอง 
- ภำคกลำง : พัฒนำเป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นน ำ 
- ภำคใต้ : พัฒนำเป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ท่ีหลำกหลำย 

(2) กำรพัฒนำเมือง 
- แนวทำงกำรพัฒนำหลัก 
- แนวทำงกำรพัฒนำเมืองส ำคัญ 

(3) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ 
- พ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
- พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  

(1) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับมิตรประเทศและ 
แสวงหำตลำดใหม่ ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 

(2) พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งโลจิสติกส์และ 
โทรคมนำคมในกรอบควำมร่วมมืออนุภำคภำยใต้แผนงำน GMS, ACMECS, IMT 
– GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภำคอำเซียน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและ
ลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์  

(3) พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจกำรบริกำร 
และกำรลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภำค  
       (4) ส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบกำรไทย  
       (5) เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนใน
ลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคท่ีมีควำมเสมอ
ภำคกัน  

 (6) สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภำคภูมิภำคและ 
นำนำประเทศ 
       (7 ) เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ ำงประเทศโดยมีบทบำท            
ที่สร้ำงสรรค์ 

 (8) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำค และนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคง  
 (9) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำร 

ต่ำงประเทศ  
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1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด  
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

  แนวคิดและทิศทำงกำรพัฒนำภำคใต้ 

  ภำคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กับภำคท้ังพ้ืนที่ตอนในและชำยฝั่งทะเลทั้งสองด้ำน รวมทั้งมีระบบนิเวศชำยฝั่งที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์
สัตว์น้ ำตำมธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง ในขณะที่กำรผลิตภำคเกษตร  ได้แก่ ยำงพำรำ
และปำล์มน้ ำมันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส ำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม  นอกจำกนี้ภำคใต้มีควำม
ได้เปรียบด้ำนสภำพที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทำงกำรค้ำโลก สำมำรถเชื่อมโยงกำรพัฒนำกับพ้ืนที่ภำคอ่ืน ๆ 
ของประเทศรวมทั้งภูมิภำคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
  ดังนั้น กำรพัฒนำภำคใต้ควรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือรักษำควำมมีชื่อเสียง
ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้เป็นที่รู้จักในระดับนำนำชำติ          
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำคต่ำงๆของโลก 
  1.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภำคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตำกอำกำศระดับโลกเป็น
ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำค
อ่ืนของโลก” 

  2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวของภำคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นน ำของโลก 
       2.2  เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันแห่งใหม่ของภำคและเป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       2.3  เพ่ือพัฒนำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
       2.4  เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรมและ 

กำรเชื่อมโยงกำรค้ำโลก 
       2.5  เพ่ือพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ก่อให้เกิดกำรกระจำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสร้ำง 

โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน 
  3. เป้าหมาย 

       1. อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคใต้ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 

             2. สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได้ภำคใต้ลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั นน้าของโลก 

แนวทางการพัฒนา  

 1) ยกระดับมำตรฐำนบริกำรและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภำค  
 2) พัฒนำและสนับสนุนรูปแบบกำรท่องเที่ยวเรือส ำรำญและกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร  
 3) พัฒนำเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่ง 

มวลชน Monorail)  
 4) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภำคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล       

ที่มีชื่อเสียง  
 5) พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

ให้กับกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญของภำค  
 6) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
 1)  พัฒนำเขตอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำหำดใหญ่-สะเดำ ที่ครบวงจร และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  
 2)  พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่  สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร 
  3)  พัฒนำและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพและนวัตกรรมในกำรผลิต ภำคเกษตร 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา  

1) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมำะสมกับศักยภำพพ้ืนที่ของภำค 
2) ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ ำชำยฝั่งและกำรท ำอุตสำหกรรมประมง

ทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
3) ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน  
4) ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็น

ระบบ  
5) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชั้นน ำแห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  
  2) พัฒนำและสนับสนุนท่ำเรือส ำรำญในจังหวัดภูเก็ต  
  3) พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำหำดใหญ่
สะเดำ  
  4) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงภำคใต้กับเส้นทำงกำรค้ำโลก 
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
  1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  
  2) วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ 
  3) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน
พลังงำน 
  4) บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืนแนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนำประตูกำรค้ำฝั่งตะวันตก (Western Gateway)  
  2) พัฒนำประตูสู่กำรท่องเที่ยวอ่ำวไทยและอันดำมัน (Royal Coast & Andaman Route)  
  3) พัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูปกำรเกษตรมูลค่ำสู ง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products)  
  4) กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่  
(Green Culture & Livable Cities) 
 

 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน  มีฐำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย และมีศักยภำพสูง
โดยเฉพำะทรัพยำกรทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งทำงทะเลและทำงบกที่มีควำมโดดเด่น และชื่อเสียงระดับโลก  จึงได้
ก ำหนดทิศทำงพัฒนำศักยภำพให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงทะเล  และทำงบกที่มีคุณภำพระดับโลก         
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน  เพ่ือก้ำวเข้ำ      
สู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งในระดับสำกล  และระดับชุมชนให้มีมำตรฐำนเพียงพอ และพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมหลัก            
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ธรรมภิบำล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้อุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในพ้ืนที่และกลยุทธ์บริหำร
จัดกำรด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์เพ่ือรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของนักท่องเที่ยวและพัฒนำระบบและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำภำคกำรเกษตรประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภำพในพ้ืนที่ โดยน ำงำนวิจัยและนวัตกรรม          
มำต่อยอดสู่กำรพัฒนำกำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ พร้อมทั้งมุ่งเน้นกำรพัฒนำและเพ่ิมคุณภำพบริกำรพ้ืนฐำน 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เพียงพอและได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 

2. พันธกิจ (Mission)  

  1. มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนโดยยึดหลัก  “สะดวก สะอำด 

ปลอดภัย” มุ่งสู่ อันดำมันเมืองอัจฉริยะและน่ำอยู่ (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้ำน

กำรตลำดประชำสัมพันธ์พ้ืนที่กำรท่องเที่ยวให้กระจำยไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง  เพ่ือยกระดับรำยได้จำก

กำรท่องเที่ยว  

  2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตรให้เติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพ เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับ

พ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  

  3. พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทรัพยำกรบุคคลทั้งภำคกำรท่องเที่ยวและเกษตร  ให้ก้ำวทัน

เทคโนโลยีและน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้สูงขึ้น น ำไปสู่กำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุ

ตำมวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับพ้ืนที่อย่ำง  

  4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ และรักษำ

ควำมเป็นอัตลักษณ์ของอันดำมัน  
 

3. เป้าประสงค์รวม (Objectives)  

  1. มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงทั้งด้ำนกำรท่องเที่ยวและภำคเกษตร       

เพ่ือสร้ำงรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

  2. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตที่ดี  

  3. บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและภำคเกษตรได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน  

  4. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  กิจกรรมที่ เป็นมิตร         

ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือคงควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน  

  5. มีกำรอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำให้คงควำมเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดำมัน  

  6. มุ่งสู่ควำมเป็นอันดำมันเมืองอัจฉริยะและน่ำอยู่ (Andaman Smart and Livable City)  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 

  กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการ

ท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม  

  1)  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงกำรคมนำคมรวมทั้งโครงข่ำยด้ำนกำรสื่อสำร ให้เพียงพอ 
และได้มำตรฐำน 
  2)  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม อัตลักษณ์      
อันดำมัน ให้คงควำมสวยงำม สะอำด และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
  3)  พัฒนำและส่งเสริมกำรประกอบกำรด้ำนอำหำรพ้ืนเมือง อำหำรโบรำณ และอำหำรฮำลำล  
(อำหำรมุสลิมเฟรนลี่) เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยว  
  4)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นอันดำมัน เพ่ือสร้ำงจุด 
ขำยทำงกำรตลำดสู่กำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  
  5)  พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ระบบสำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในพ้ืนที่ให้ 
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนและนักท่องเที่ยว  

 6)  เชื่อมโยงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก  
พัฒนำศักยภำพพ้ืนที่เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตของพ้ืนที่  กำรค้ำกำรลงทุน และส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ 

มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว  

 1)  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นและรองรับ   
ภัยพิบัติและสำธำรณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 2)  สร้ำงควำมเชื่อม่ันในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชำชนและนักท่องเที่ยวทั้ง 
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  

 3)  พัฒนำระบบเฝ้ำระวังสุขอนำมัย กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพและเพียงพอ 
รองรับต่อกำรขยำยเมืองและทิศทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

 4)  พัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรพื้นเมือง อำหำรโบรำณ และอำหำรฮำลำลให้ถูก 
ตำมหลักสุขอนำมัยและโภชนำกำรเพ่ือรองรับกำรเป็นครัวของโลก  

 5)  พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ในรูปแบบ 
ประชำรัฐและส่งเสริมกำรยกระดับพัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยต่อควำมมั่นคงในทุก
รูปแบบ  

6)  สร้ำงมำตรกำรควบคุมจ ำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนตำมควำมสำมำรถในกำรรองรับ  

(Carrying Capacity)  
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กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืนโดย 

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื นที่ 

1)  ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คงควำมอุดมสมบูรณ์เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลของ  

2)  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

3)  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ (น้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภคน้ ำทิ้งน้ ำเสีย)  

4)  บริหำรจัดกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำร  

5)  พัฒนำระบบผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ 

ระบบนิเวศโดยเฉพำะพ้ืนที่เพำะพันธุ์อนุบำลและขยำยพันธุ์สัตว์ทะเลและภัยธรรมชำติ) กำรพัฒนำที่สมดุลด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการข้อมูลการตลาดและประชาสัมพันธ์  

1)  เชื่อมโยงเครือข่ำยทำงกำรท่องเที่ยว กำรค้ำและบริกำรกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำน  

2)  พัฒนำควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศในรูปแบบบ้ำนพ่ีเมืองน้องหรือแลกเปลี่ยนด้ำนวัฒนธรรมและ 

เป็นฐำนเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวประชำชน  

3)  พัฒนำและยกระดับตลำดกำรท่องเที่ยวในทุกสำขำให้มีศักยภำพต่อกำรแข่งขันในระดับสำกล  

4)  ส่งเสริมพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์ภำครัฐและสร้ำงภำคีเครือข่ำยเอกชนเพื่อสร้ำงกลไกกำรตลำด 

และเพ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลำดกำรท่องเที่ยว  

5)  ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนกำรท่องเที่ยว  

6)  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือควำมปลอดภัยและสุขภำพของนักท่องเที่ยวและประชำชน 
 

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว)  

1)  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสร้ำงควำมสมดุล กำรขยำยตัวและกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวและกำร 

รองรับของแหล่งท่องเที่ยว  

2)  สร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตรประมงและปศุสัตว์ 

ที่มีศักยภาพในพื นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืชประมงและปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิตและ   

ลดต้นทุนการผลิตและสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร  

       1)  พัฒนำและเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรประมงและปศุสัตว์และลดต้นทุนจำกปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ  
ด้วย Smart Farming 
 2)  ส่งเสริมกำรน ำผลกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำและคัดเลือกสำยพันธุ์ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่และพัฒนำ
กระบวนกำรเพำะปลูกหรือเก็บเก่ียวอย่ำงถูกต้องเหมำะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
 3)  น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภำคกำรเกษตรควำมเข้มแข็ ง
ของสถำบันกำรเกษตรกรและสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  

      1)  พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมำะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่โดยกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมใหม่มำ

ประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน ำวัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตแปรรูปมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

      2)  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโรงงำนผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตำม

แนวทำงและกระบวนกำรที่วำงไว้  

 3)  พัฒนำสินค้ำประมงและสัตว์น้ ำมูลค่ำสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด  

      1)  พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรตลำดทำงกำรเกษตร  
      2)  พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ำยและสถำบันเกษตรกรในกลุ่ม
จังหวัด  
 3)  ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันเกษตรกรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจและช่วยเหลือ
สมำชิกในด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด  
       4)  ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลำงหรือ Digital Platform เพ่ือกำรค้ำเกษตรของกลุ่มจังหวัด
ภำคใต้ฝั่งอันดำมันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจำยสินค้ำไปสู่ภูมิภำคทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมศักยภาพการรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอด 
สารพิษของเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
 1)  ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสำหกิจชุมชนหรือรูปแบบ บริษัท ประชำ
รัฐเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน  
       2)  สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ทั้งทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ เพ่ือไปประกอบอำชีพเกษตรกรรม
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เกษตรกรรำยอื่น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำกำรเกษตรที่ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาที ่
ยัง่ยืน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

      1)  พัฒนำและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของประชำชนในระดับชุมชนและหมู่บ้ำน เพ่ือร่วมกันสนับสนุน
อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดกทำงวัฒนธรรม 
      2)  พัฒนำและส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษำเกียรติภูมิ
ผลประโยชน์ของชำติ และสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ  
      3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชำชนได้ร่วมกันในกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

       1)  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรพัฒนำทักษะ วิชำชีพให้กับบุคลำกรภำยนอก 
สถำนศึกษำและผู้ที่ขำดโอกำส ให้มีศักยภำพในกำรรองรับธุรกิจกำรท่องเที่ยว  
       2)  พัฒนำบุคลำกรของชุมชนให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของชุมชนในท้องถิ่น  
       3)  พัฒนำคุณภำพบุคลำกรทุกภำคส่วนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี
กำรบริหำรจัดกำร และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ระดับสำกล 
       4)  พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวขนำดเล็กและวิสำหกิจชุมชน ให้มีควำมสำมำรถในกำร
บริกำรจัดกำรท่องเที่ยวตำมหลักธรรมำภิบำล  
 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
 1)  พัฒนำและยกระดับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็งเพ่ือกำรพัฒนำ       
ที่ยั่งยืน 
 2)  สร้ำงเสริมจิตส ำนึกประชำชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในกำรเป็นเจ้ำบ้ำน เจ้ำเมืองที่ดี  
 3)  พัฒนำและยกระดับชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 1)  ส่งเสริมกำรสร้ำงสื่อ และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นจิตส ำนึกด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ประตูสู่อำเซียน”  
 2)  พัฒนำระบบฐำนข้อมูลแบบดิจิทัล  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล  

 1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 

  “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขย่ังยืน 
ประตูสู่อาเซียน”  

 นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี   
 1.  เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในแหล่ง
ธรรมชำติ เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมโดยมีกระบวนกำร
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวใหม่ ภำยใต้กำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืนกำรท่องเที่ยวมีคุณภำพของกำรบริหำรกำร
ระดับนำนำชำติ บุคลำกรกำรท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว มีคุณภำพ
มำตรฐำนระดับสำกล  สตูลโดดเด่นทำงกำรท่องเที่ยวคุณภำพ 5 ด้ำน ประกอบด้วย 
     กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำงทะเล 
     กำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศำสนำ 
     กำรท่องเที่ยวเชิงธรณ ี
     กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
     กำรท่องเที่ยวเพื่อคุณภำพชีวิตและกำรมีสุขภำพดี  
 2.  อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมำยถึง สตูลประสบควำมส ำเร็จในกำร
จัดกำรพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทำงธรณีวิทยำ และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงทรัพยำกรธรรมชำติและนิเวศวิทยำ รวมถึงแหล่งโบรำณคดี เมืองเก่ำ และประเพณีวัฒนธรรม       
วิถีชีวิตท้องถิ่นเมืองเก่ำ โดยน ำทรัพยำกรเหล่ำนี้มำบริหำรจัดกำร สร้ำงเรื่องรำวเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดและประเทศชำติ
ได้อย่ำงมั่นคง ประชำชนเกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยำกรโดยเฉพำะกำรสร้ำงคุณค่ำและ
มูลค่ำแก่จังหวัดและชุมชน จำกกำรได้รับกำรรับรองเป็นอุทยำนธรณีระดับโลก (UNESCO Global Geopark) 
พัฒนำธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สร้ำงสรรค์มูลค่ำทำงเศรษฐกิจและควำม
หลำกหลำยของกำรท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่ำเขำ ทำงทะเล อุทยำนธรณีโลก และกำรท่องเที่ยวชำยแดน  
 3.  เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Stability) หมำยถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชนที่มีกำร
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐำนของกำรผลิตที่มีคุณค่ำและมูลค่ำศักยภำพในท้องถิ่นกำรค้ำ
ชำยแดนเติบโตเพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรบริกำรเพ่ือรองรับกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจใน
อนำคต กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรที่มีทักษะและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน         
มีนวัตกรรมในกำรสร้ำงโมเดลธุรกิจ สินค้ำและบริกำร  และกระบวนกำรผลิตและบริกำรในสินค้ำ Geopark สู่กำร
เป็นจังหวัดที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนบนฐำนของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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 4.  สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมำยถึง กำรที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งควำม
เหลื่อมล้ ำลดลง ประชำชนมีควำมมั่นคงในทุกมิติเพ่ิมขึ้น ชุมชนและท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำสู่กำรพ่ึงตนเองสำมำรถ
จัดกำรตนเองได้มำกขึ้นระบบประชำธิปไตยระดับชุมชนมีควำมเข้มแข็งชุมชนมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีภำครัฐ       
มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล ทันสมัย บุคลำกรภำครัฐมีคุณภำพ และคุณธรรม ยึดประชำชนเป็น
ศูนย์กลำงตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรอย่ำงอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงำนภำครัฐของจังหวัด 
 

2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 1. พัฒนำเศรษฐกิจภำพรวมของประชำชนในจังหวัด โดยกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรเกษตร
และส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกแหล่งท่องเที่ยวทั้งทำงบก และทำงทะเล  
 2. ยกระดับมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรของอุทยำนธรณีโลกสตูล และสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมกับกำรท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพ้ืนที่ได้อย่ำงสมดุลและ
ยั่งยืน  
 3. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สำมำรถอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 3. ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
  เศรษฐกิจจังหวัดมีกำรขยำยตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยำนธรณีโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน ำที่ได้มำตรฐำนสำกล ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

เป้าหมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จตาม
เป้าหมายการ

พันนา 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

เฉลี่ย 5 
ปี พ.ศ.
2561- 
2565 

เศรษฐกิจ
จังหวัดมีกำร
ขยำยตัว
เศรษฐกิจ
ชุมชนเติบโต 
สตูลเป็นเมือง
อุทยำนธรณี
โลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศช้ันน ำท่ีได้

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ต่อปีของมูลค่ำ
ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ของจังหวัด(GPP) 

ปี 57 = 22,418 ลบ.  
ปี 58 = 22,392 ลบ.  

ปี 59 = 23,211 ลบ. ร้อย

ละที่ เพิ่มขึ นเฉลี่ย 3 ปี ณ 
ราคาคงที่ = ร้อยละ 1.77 

2 
(23,67
5 ลบ) 

2.5 
(24,267 
ลบ. 

3.0 
(24,99
5 บ.) 

3.5 
( 25,86
9 ลบ.) 

4.0 
(26,904 
ลบ.) 

3.0 
(25,142 
ลบ.) 

2. ระดับคะแนน
สังคมมสีันตสิุข
และควำมสุขเฉลี่ย
ของคนใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น
จำกท่ีผ่ำนมำ 

ปี 59 = 8.23 คะแนน 
ปี  60 = 8.16 ค ะ แ น น 
เฉลี่ย 5 ปี = 8.14 คะแนน 

0.1 
(8.26) 

0.1 
(8.36) 

0.1 
(8.46) 

0.1 
(8.56) 

0.1 
(8.66) 

0.1 
(8.46) 
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มำตรฐำนสำกล
ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่
ดีสังคมมสีันติ
สุขและเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน  

(คะแนนเต็ม 10) 
3.  ปริมำณขยะ
ตกค้ำงสะสมลดลง 
(ในสถำนท่ีก ำจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร) 

ปี 58 = 18,449 ตัน 

ปี 59 = 18,449 ตัน 

ปี  60 = 19,156 ตั น
เฉลี่ย 3 ปี = 18,718 
ตัน 

14,0
00 

10,000 6,00
0 

2,00
0 

0 7,500 

 

 4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  

  4.1 กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกอุทยำนธรณีโลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และ
กำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  
  4.2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และอุทยำนธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่ำง
สมดุล ยั่งยืน  
  4.3 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงสังคมสันติสุขและยกระดับคุณภำพชีวิตบนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. ประเด็นการพัฒนาวัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา            

ค่าเป้าหมายแนวทางการพัฒนาและ Value Chain แต่ละประเด็นการพัฒนา 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกอุทยำนธรณีโลกกำรท่องเที่ยว

กำรเกษตรและกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ
ตามเป้าหมายการ

พัฒนา / ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 ปี
พ.ศ. 

2561-
2565 

1. สร้ำงมูลคำ่จำก
กำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท่ีมีคุณภำพให้
เติบโตเป็นเมืองน่ำ
อยู่น่ำเที่ยวสร้ำง
รำยได้ให้กับชุมชน
และจังหวัด 

1. จ ำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ทำงธรณีวิทยำได้รับ
พัฒนำสู่มำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยวไทยทีจังหวัด
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

ปี 60 3 แหล่ง 3
แหล่ง 

3 
แหล่ง 

3 
แหล่ง 

3 
แหล่ง 

3 แหล่ง 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ
ตามเป้าหมายการ
พัฒนา / ตัวชี วัด

ของแผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 ปี
พ.ศ. 

2561-
2565 

1. สร้ำงมูลคำ่จำก
กำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท่ีมีคุณภำพให้
เติบโตเป็นเมืองน่ำ
อยู่น่ำเที่ยวสร้ำง
รำยได้ให้กับชุมชน
และจังหวัด 

2 ร้อยละรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำน
มำ 

ปี 56 มีรำยได้ = 
5,204 ลบ. ปี 57 
มีรำยได้ = 6,287 
ลบ. ปี 58 มี
รำยได้ =7,000 
ลบ. 
ปี 59 มีรำยได ้
= 7,500 ลบ. ปี 
60 มีรำยได้ = 
8,030 ลบ.     
ร้อยละรำยได้ที่
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 5 ปี 
=    ร้อยละ 7 

7 
(8,59
2 ลบ.) 

7.5 
(9,23
6 ลบ.) 

8 
(10,8
21 
ลบ.) 

8.5 
(10,821
8 ลบ.) 

9 
(11,794 

ลบ) 

8 
(10,083 

ลบ.) 

2. สินค้ำท่ีส ำคญั
ของจังหวัดได้รับ
กำรพัฒนำกำรผลิต
ที่มีคุณค่ำและ
มูลค่ำเพิม่ 

3. ร้อยละเพิม่ขึ้น
ของมูลค่ำผลผลิต
ทำงพัฒนำกำรผลติ
ที่มีคุณค่ำกำรเกษตร
ที่ส ำคัญ (หมำยเหต:ุ 
สินค้ำส ำคัญ ปำล์ม,
ยำง,ผลผลติด้ำนกำร
ประมงพำณิชย์) 

ปี 58 = 7,082 
ลบ. 
ปี 59 = 8,480 
ลบ. 
ปี 60 = 6,332 
ลบ. 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3 ป ี= -
0.06 
(หมำยเหต:ุ
ปริมำณสินค้ำสัตว์
ลดลงเนื่องจำก
ผลกระทบจำกกำร
บังคับใช้กฎหมำย 
IUU) 

1 
(6,39
5 ลบ.) 

1.5 
(6,49
1 ลบ.) 

2.0 
(6,62
1 ลบ.) 

2.5 
(6,786 
ลบ.) 

3.0 
(6,990 
ลบ.) 

2.0 
(6,656 
ลบ.) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ
ตามเป้าหมายการ
พัฒนา / ตัวชี วัด

ของแผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 ปี
พ.ศ. 

2561-
2565 

2. สินค้ำท่ีส ำคญั
ของจังหวัดได้รับ
กำรพัฒนำกำรผลิต
ที่มีคุณค่ำและ
มูลค่ำเพิม่ 

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่ำกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ 
OTOP 

ปี 60  
= 874 ลบ. ร้อย
ละกำรขยำยตัว
เฉลี่ย 2 ปี = 15.0 

10 
(961 
ลบ.) 

10 
(1,05
7 ลบ.) 

10 
(1,40
6 ลบ.) 

10 
(1,279 
ลบ. ) 

10 
(1,406 
ลบ. ) 

10 (1,173 
ลบ. ) 

5. ร้อยละของผลิต
(ปำล์มน้ ำมัน) ท่ี
เพิ่มขึ้น (ผลกำร
ด ำเนินกำรตำม
แนวทำงส่งเสริม
กำรเกษตรแปลง
ใหญ่) 

ปี 59 = 2,420 
กก. / ไร ่
ปี 60 

= 2,691 กก. / ไร่
ร้อยละเฉลีย่กำร
เพิ่มขึ้น 2 ป ี= 

11.2 ปี 

13 
(3,04

0 
กก./
ไร่) 

15 
(3,49

6 
กก./
ไร่) 

17 
(4,09

0 
กก./
ไร่) 

19 
(4,867 
กก./ไร่) 

21 
(5,889 
กก./ไร่) 

17 
(4,276 
กก./ไร่) 

3. ปริมำณกำร
เพิ่มขึ้นของกำรค้ำ
ชำยแดน 

6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
จำกปีท่ีผ่ำนมำของ
มูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดน 

ปี 60 = 327 ลบ. 
ร้อยละเฉลีย่ที่
เพิ่มขึ้น 3 ปี = 
ร้อยละ 18.6 

20.0 
(392 
ลบ.) 

21.5 
(476 
ลบ.) 

23.0 
(585 
ลบ.) 

24.5 
(728 
ลบ.) 

26.0 
(917 
ลบ.) 

23 
(619 ลบ.) 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 12 แนวทำง ตำมหลักห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ดังต่อไปนี้  

 1. เพ่ิมศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยำนธรณีสตูลให้ได้มำตรฐำน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ของชุมชน  
 2. พัฒนำศักยภำพชุมชนท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ จนมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน  
 3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้ประกอบกำรรองรับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และต่อเนื่องโดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวสู่ตลำดกำรท่องเที่ยว  
 4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่ำอยู่ น่ำเที่ยว เมืองต้องห้ำมพลำด  
 5. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ รองรับเส้นทำงท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้ำนกำรท่องเที่ยว  
 6. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตร กำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในกำรแปรรูป และสร้ำงคุณค่ำเพ่ือ
กำรแข่งขัน  
 7. สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรด้วยกลไกกำรสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐำนกำรเกษตรตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. สนับสนุนส่งเสริมอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล และบริกำรฮำลำล เชื่อมโยงชำยแดนใต้ และสังคม
มุสลิมนำนำชำติ  
 9. สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ำและมูลค่ำสูง  
 10. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้พ่ึงพำตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ำยให้สำมำรถแข่งขันได้  
 11. ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่กำรสร้ำงเป็นตรำสินค้ำ (Branding) ให้เป็นที่
รู้จัก แพร่หลำย จนมีขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 12. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่กำรค้ำ  กำรท่องเที่ยว ให้มีควำมทันสมัยได้
มำตรฐำนและเชื่อมโยงอำเซียน 
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  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และอุทยำนธรณีสตูล
แบบมีส่วนร่วมอย่ำงสมดุล และยั่งยืน 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จตาม
เป้าหมายการ

พัฒนา / ตัวชี วัด
ของแผนงาน 

ผลงานที่
ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 
ปี พ.ศ. 
2561-
2565 

1. สตูลเมือง
ธรรมชำติบริสุทธิ์
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อุทยำนธรณีสตูล ให้
มีประสิทธิภำพอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน
สนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมเศรษฐกิจสังคม
และคุณภำพชีวิต
ของประชำชน 

1. จ ำนวนพื้นท่ีป่ำท่ี
ได้รับกำรปลูกเพิ่ม
ต่อปี (ไร่) 

ปี 58 
=134 ไร่ 

ปี 59 
= 62 ไร่ 

ปี 60 
= 115 ไร่ 

เฉลี่ย 3 ปี 
= 103.6 ไร่ 

120 125 130 135 140 129 

2. ร้อยละกำร
เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ ำ
ขนำดเล็ก 

ปี 60 
= 12 แหล่ง 
ร้อยละกำร

ขยำยตัวเฉลี่ย 
2 ปี 

=ร้อยละ7.5 

5 
(126 
แหล่ง) 

6 
(134 
แหล่ง) 

7 
(143 
แหล่ง) 

8 
(154 
แหล่ง) 

9 
(167 
แหล่ง) 

7 
(144 
แหล่ง) 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ ำนวนชุมชนท่ี
มีส่วนรวมต่อกำร
ท่องเท่ียว 

ปัจจุบัน 
= 23 ชุมชน 

10 
(25 

แหล่ง) 

10 
(27 

แหล่ง) 

10 
(29 

แหล่ง) 

10 
(31 

แหล่ง) 

10 
(34 

แหล่ง) 

10 
(28 

แหล่ง) 

2. ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 

4. จ ำนวนหมู่บ้ำน/
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปี 60 = 42 
แห่ง 

49 56 63 70 77 77 

3. สตูลเมืองสะอำด
มีระบบกำรจัดกำร
ขยะท่ีได้มำตรฐำน
ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบ 
ประชำชนตระหนัก
และมีระเบียบวินัย
ในกำรจัดขยะทุก
กระบวนกำร 

5. ร้อยละปริมำณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับกำรก ำจัดอย่ำง
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรจำกทั้งหมด 
(669,228 ตัน) 

ปี 60 
= ร้อยละ 
85.54 

(572,459 
ตัน) 

87.5 
(585,574 

ตัน) 

90.0 
(602,305 
ตัน) 

92.5 
(619,03 
ตัน) 

9 5 . 0 
(635766 
ตัน) 

100 
(669,228 
ตัน) 

100 
(669,228 
ตัน) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัด
ความส้าเร็จตาม
เป้าหมายการ

พัฒนา / 
ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

ผลงานที่
ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 
ปี พ.ศ. 
2561-
2565 

4. มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงของปัญหำภัย
พิบัติระดับจังหวัดท่ี
มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถลดปัญหำ
กำรเกิดภัยได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

6. ร้อยละกำรลดลง
ของกำรชดเชยค่ำ
ควำมเสียหำยจำก
ภัยพิบัติ โดยคิดจำก
ปีท่ีผ่ำนมำ 

ปี 58 
= 6.33 ลบ. 

ปี 59 
= 7.59 ลบ. 

ปี 60  
= 6.11 ลบ. 
ร้อยละกำร

ลดลงเฉลี่ย 3 
ปี = 2.125 

2.50 
(5.95 
ลบ.) 

3.00 
( 5 . 7 7 
ลบ.) 

3.50 
( 5 . 5 7 
ลบ.) 

4.00 
( 5 . 3 5 
ลบ.) 

4.5 
( 5 . 1 0 
ลบ.) 

3.5 
(5.54 
ลบ.) 

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเครือข่ำยด้ำน
สำธำรณภัยจำก
ท้ังหมด 279 
หมู่บ้ำน 

ปี 58 เพิ่มขึ้น 
= 18 หมู่บ้ำน 
ปี 59 เพิ่มขึ้น  
= 17 หมู่บ้ำน 
ปี 60 เพิ่มขึ้น 
= 18 หมู่บ้ำน 
ร้อยละ กำร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
3 ปี = ร้อย
ละ 6.33 

7 
(19 
หมู่บ้ำน) 

7.5 
(20 
หมู่บ้ำน) 

8. 
(22 
หมู่บ้ำน) 

8.5 
(23 
หมู่บ้ำน) 

9 
(25 
หมู่บ้ำน) 

8.0 
(22 
หมู่บ้ำน) 

 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 แนวทำง ตำมหลักห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ดังต่อไปนี้  
 1. สร้ำงควำมรู้ควำมตระหนักจิตส ำนึกและกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมและอุทยำนธรณีสตูลแก่ประชำชนชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 2. สร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็นระบบทั้งระยะสั้นกลำงและระยะยำวด้วยกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
 3. สร้ำงระบบกำรจัดกำรขยะและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มำตรฐำน  
 4. พัฒนำระบบกำรจัดกำรปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมจำกผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทำง  
 5. เสริมสร้ำงและพัฒนำชุมชนให้เป็นเมืองน่ำอยู่ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์  
 6. สร้ำงคุณค่ำจำกธรรมชำติสิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงำนทดแทนพลังงำนทำงเลือกเติมควำมอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ป่ำเขำ นิเวศล ำน้ ำ นิเวศป่ำชำยเลน และนิเวศทำงทะเล เพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำรและกำรสร้ำง
คุณค่ำรองรับกำรท่องเที่ยว 
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  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3: กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิต         
บนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ
ตามเป้าหมายการ

พัฒนา / ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ. 

2561-
2565 

1. สตูลเป็นเมือง
สุขภำวะและเมือง
นิเวศสุขภำพ
ประชำชนมี
สุขภำพด ี

1. ร้อยละของจ ำนวน
โรงพยำบำลทีผ่่ำนกำร
รับรองคุณภำพตำม
มำตรฐำน (HA) 

ปี 60 (6 แห่ง) 
จำกท้ังหมด 7 
แห่ง ร้อยละ
เฉลี่ย 3 ปี = 85 

87.5 90 92.5 95 100 93 

2. ร้อยละที่ลดลงของ
อัตรำผู้ป่วย 
โรคเบำหวำน และโรค
ควำมดันโลหิตสูงใหม่ 
(อัตรำต่อแสน
ประชำกร) 
- เบำหวำน 
- ควำมดันโลหิตสูง 

ปี 60 ร้อยละ 
- 49.91 
- 90.00  

- 4
9
.
9
1 

-  

5 
(44.91) 

5 
(85.00) 

5 
(39.91) 

5 
(80.00) 

5 
(34.91) 

5 
(75.00) 

5 
(29.91) 

5 
(70.00) 

5 
(24.91) 

5 
(65.0) 

5 
(28.91) 

5 
(69.00) 

2. ระบบบริกำร
ของของรัฐมี
คุณภำพเข้ำถึง 
ประชำชนและ
ประชำชนไดร้ับ
สวัสดิกำรของรัฐ
อย่ำงทั่วถึงเป็น
ธรรมและมี
ประสิทธิภำพ 

3. ร้อยละของผู้เข้ำสู่
ควำมคุ้มครองภำยใต้
กฎหมำยประกันสังคม
ต่อก ำลังแรงงำน
ทั้งหมด 

ปี 60 
= ร้อยละ 19.50 
ร้อยละเฉลีย่ 3 
ปี 
= 19.30 

20 21 22 23 24 22 

3. ควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงรำยไดล้ดลง
ควำมมั่นคงทำง
อำชีพของ
ประชำชนเพิ่มขึ้น 

4. ค่ำสัมประสิทธ์ิ
ควำมไมเ่สมอภำคด้ำน
รำยได ้

ปี 60 
= 0.315 

ลดลง
ร้อยละ 

3 
(0.305) 

ลดลง
ร้อยละ 

6 
(0.296) 

ลดลง
ร้อยละ 

9 
(0.286) 

ลดลง
ร้อยละ 

12 
(0.277) 

ลดลง
ร้อยละ 

15 
(0.235) 

ลดลงร้อย
ละ 12.6 
(0.268) 

 

 

 

 



159 
 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ
ตามเป้าหมายการ

พัฒนา / ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 
ปี พ.ศ. 
2561-
2565 

3. ควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงรำยไดล้ดลง
ควำมมั่นคงทำง
อำชีพของ
ประชำชนเพิ่มขึ้น 

5 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
ที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร ดู แ ล
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ปี 60 
= 5 6 8 7 2  ร ำ ย 
ร้อยละเฉลี่ย 4 ปี 

= 83.86 

90 91 92 93 94 92 

4 . สั งค ม ส ตู ล มี
ควำมพร้อมของ
ก ำ ร เป็ น สั ง ค ม
ผู้สูงอำยุและเป็น
สั ง ค ม แ ห่ ง ก ำ ร
เรี ย น รู้ เข้ ม แ ข็ ง
อย่ ำ งยั่ งยื น  ยึ ด
ห ลั ก ป รั ช ญ ำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. ร้อยละของชุมชน/
หมู่บ้ ำน เป้ ำหมำยที่
ผ่ ำน เก ณ ฑ์ ชุ ม ชน /
ห มู่ บ้ ำ น เศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

ปี 60 
= 7  ชุ ม ช น /
หมู่บ้ำน 
ร้อยละเฉลี่ย 4 ปี 

= ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 

7 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
หน่วยงำนภำครัฐใน
จั งหวัดสตู ลที่ มี กำร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนด้ ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำย ุ

N/A 80 85 90 95 100 90 

8. ร้อยละของค่ำเฉลี่ย
คะแนน  O-NET ทุ ก
วิชำของนักเรียน ช้ัน 
ป.6/ม.3 เพิ่มขึ้น 

ปี 59  
ป.6=41.17 คะแนน 
ม.3=33.18 คะแนน 
ม.3=29.53 คะแนน 
ร้อยละกำรเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ย 2 ป ี
ป.6 = -9.57 
ม.3 = -11.00 

5 
(39.13,
31.00) 

5 
(41.08,
32.55) 

5 
(43.13,
34.17) 

5 
(45.28,
35.87) 

5 
(47.54,
37.66) 

5 
(43.22,
34.24) 

5. ปัญหำ
อำชญำกรรมยำ
เสพติดและภัย
คุกคำมลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง สังคม  
พหุวัฒนธรรมอยู่
ร่วมกันอย่ำง   
สันติสุข 

9. อัตรำกำรลดลงของ
ปัญหำอำชญำกรรมที่
มี ต่ อ ชี วิ ต  ร่ ำ งก ำย   
เพศ และทรัพย์สิน 

ปี 60 
= ร้อยละ 48.03 
ร้อยละเฉลีย่4 ปี 
= ร้อยละ 55.16 

55.16 56.66 58.16 59.66 61.16 58.16 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ
ตามเป้าหมายการ

พัฒนา / ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.2564 
พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 5 
ปี พ.ศ. 
2561-
2565 

5. ปัญหำ
อำชญำกรรมยำ
เสพติดและภัย
คุกคำมลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง สังคม  
พหุวัฒนธรรมอยู่
ร่วมกันอย่ำง   
สันติสุข 

1 0 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน
ป ล ด ย ำ เ ส พ ติ ด 
(หมู่ บ้ ำนสี ข ำว ) ต่ อ
หมู่บ้ำน/ชุมชนทั้งหมด 
299 หมู่บ้ำน 

ปี 60 
= ร้อยละ 44 
คิดเป็น 130 

หมู่บ้ำน 

46 
(138 

หมู่บ้ำน) 

48 
(144 

หมู่บ้ำน) 

50 
(150 

หมู่บ้ำน) 

52 
(155 

หมู่บ้ำน) 

54 
(161 

หมู่บ้ำน) 

50 
(149 

หมู่บ้ำน) 

11. ร้อยละกำรจัดกำร
รำยกรณีส ำเร็จ (Case 
Management) ด้ ำ น
ค ว ำ ม รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครัว 

N/A 100 100 100 100 100 100 

 

 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 10 แนวทำง ตำมหลักห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chair) ดังต่อไปนี้  

 1. ส่งเสริมควำมอบอุ่นและควำมสัมพันธ์ที่ดีของสมำชิกในครอบครัว และควำมผำสุกในชุมชน  
 2. พัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์ ภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนัก
รู้แก่ประชำชนให้เห็นควำมส ำคัญของภำวะสุขภำพที่ดี  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยทำงด้ำนสังคม จิตอำสำและองค์กรสำธำรณประโยชน์ให้เข้มแข็ง
และเป็นหุ้นส่วนในกำรพัฒนำสังคม  
 4. ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ สร้ำงอำชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำน รองรับกำรแข่งขัน และ กำร
เข้ำถึงสวัสดิกำรสังคม 
 5. พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกประเภท ทุกระดับ สู่กำรเรียนรู้ของประชำชนให้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอำเซียน และพลเมืองโลก  
 7. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
สถำบันสนับสนุนกิจกรรมด้ำนศำสนำ ประเพณ ีบนควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  
 8. ยกระดับคุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของรัฐตำมบริบทของพ้ืนที่ พัฒนำสู่ภำครัฐ 4.0  
 9. คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนำอำชีพและสุขภำวะของผู้สูงอำยุ  คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
 10. ยกระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนำสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่ำและ
มูลค่ำ 
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 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561 -2565) 
ทบทวนปี 2562 
   วิสัยทัศน์ 

 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกเกษตรยั่งยืนสังคมน่าอยู่” 
   พันธกิจ  

   1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยำนธรณีโลกให้มีคุณภำพยั่งยืน  
   2. ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ
ภำคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร  
    3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคมให้รองรับกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเพ่ือชุมชน
กำรจรำจร กำรขนส่งให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย 
    4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำด จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดี  ตลอดจนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำร
อุปโภค และบริโภคของประชำชน  
    5. ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยกำรมีเป้ำหมำย
หลัก  
    6. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมสุข พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำทั้งในระบบนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ได้มำตรฐำน  
    7. ส่งเสริมกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น  

  เป้าหมายหลัก 
    1. มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

    2. มูลค่ำมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

    3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรเป็นอุทยำนธรณีโลก 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

  กลยุทธ์  

  1.1 พัฒนำ ปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีมำตรฐำน  
  1.2 พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ
บรรเทำอุบัติภัยรองรับกำรเป็นอุทยำนธรณีโลก  
  1.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำร กำรป้องกันและบรรเทำ
อุบัติภัย รองรับกำรเป็นอุทยำนธรณีโลก 
  1.4 ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในและต่ำงประเทศด้วยกำรใช้สื่อ     
ที่ทันสมัยและสร้ำงสรรค์ 
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  1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยตลอดทั้งปี รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับ
กำรบริกำรท่องเที่ยว 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์  

  2.1 พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรเกษตร และส่งเสริมกำรปลูกพืช  
  2.2 พัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand 
Satun) โดยกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม เพ่ือกำรแปรรูป ลดต้นทุน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และกำรตลำด  
  2.3 สนับสนุนกำรวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน  
  2.4 กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 

  กลยุทธ์  

  3.1 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน สะพำน รำงระบำยน้ ำและระบบวิศวกรรมจรำจรให้มีควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงท้องถิ่น  
  3.2 ก่อสร้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ ำและทะเล  
  3.3 จัดให้มีซ่อมแซมบ ำรุงรักษำสถำนีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสำรที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง  
  3.4 สนับสนุนกำรจัดท ำ ปรับปรุงผังเมืองและกำรบังคับใช้ให้เป็นไปตำมผัง  
  3.5 ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ  
  3.6 พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึงและเมืองอัจฉริยะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์  

  4.1 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  4.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะ ขยะอันตรำย ขยะอินทรีย์ สิ่งปฏิกูล และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  
  4.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์  

  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญำของชุมชนในท้องถิ่นโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนอย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
  5.2 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น  
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำงศำสนำทุกศำสนำอย่ำงต่อเนื่องโดยน ำหลักธรรมทำงศำสนำมำ
ใช้เสริมสร้ำงคุณธรรมและคุณภำพชีวิตของประชำชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืนสังคมสงบสุข 

  กลยุทธ์  

  6.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ
กำรศึกษำตลอดชีวิตตลอดจนพัฒนำประชำชนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำด้ำนเทคโนโลยีและกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
  6.2  กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  6.3  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับเด็กเยำวชนสตรีผู้สูงอำยุผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส  
  6.4  ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันโรคกำรควบคุมโรคและกำรสำธำรณสุข  
  6.5  ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
  6.6  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและรักษำควำม
ปลอดภัยในชุมชนอย่ำงทั่วถึงบุคลำกร  
  6.7  พัฒนำสนำมกีฬำลำนกีฬำและสวนสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน  
  6.8  พัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและนันทนำกำรให้มีควำมรู้และทักษะที่สูงขึ้นและส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์  

  7.1  กำรวำงแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
  7.2  พัฒนำและจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ ์และสถำนที่ให้สำมำรถบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงทั่วถึง  
  7.3  เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ  
  7.4  ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค ควำมสมำนฉันท์ และสร้ำงควำมเข้มแข็ง     
ในชุมชน รักษำเกียรติภูมิของประเทศชำติ และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
  7.5  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของท้องถิ่นหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงทั่วถึง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนปี 2562  

 2.1 วิสัยทัศน์  

   “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่”  

   พันธกิจ  

   1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยำนธรณีโลกให้มีคุณภำพยั่งยืน  

   2. ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ

ภำคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร  

   3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคมให้รองรับกำรท่องเที่ยวเพ่ือชุมชน  กำรจรำจร กำรขนส่ง

ให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย  

   4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำด จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำร

อุปโภค และปริโภคของประชำชน  

   5. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชน  

  6. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมสุข พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ได้มำตรฐำน  

  7. ส่งเสริมกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 

 เป้าหมายหลัก  

 1. มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

 2. มูลค่ำรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  

2.2  ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

กลยุทธ์  

1.1 พัฒนำปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีมำตรฐำน  
1.2 พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ 

ท้องถิ่นเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนธรณีโลกอย่ำงยั่งยืน 
1.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำรกำรป้องกันและ  

บรรเทำอุบัติภัย 
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1.4  ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในและต่ำงประเทศด้วยกำรใช้ 
สื่อที่หลำกหลำย  

1.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยตลอดทั้งปี  รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำ   
ให้กับกำรบริกำรท่องเที่ยว 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 

 2.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรและส่งเสริมกำรปลูกพืชพ้ืนถิ่น 
 2.2 พัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรประมงปศุสัตว์ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand 

Satun) โดยกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม  เพ่ือกำรแปรรูปลดต้นทุนสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  และกำรเชื่อมโยงตลำดสู่กำร
ท่องเที่ยว  

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน  
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบอำชีพเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 

 กลยุทธ์  

 3.1  ก่อสร้ำงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน สะพำน รำงระบำยน้ ำและระบบวิศวกรรมจรำจรให้มี 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงท้องถิ่น  

 3.2  ก่อสร้ำงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ ำและทะเล  
 3.3  จัดให้มีซ่อมแซม บ ำรุงรักษำสถำนีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสำรที่สะดวกและปลอดภัยทั้งทำงบก 

และทำงน้ ำ  
 3.4  ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ ปรับปรุงผังเมืองและกำรบังคับใช้ให้เป็นไป 

ตำมผัง  
 3.5  ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ  
 3.6  พัฒนำระบบไฟฟ้ำ  สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

    กลยุทธ์  

    4.1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

    4.2  ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะ ขยะอันตรำย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล 

และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  

   4.3  ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไข

ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์  

    5.1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญำของชุมชนในท้องถิ่นโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนอย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
    5.2  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น   
    5.3  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทำงศำสนำทุกศำสนำอย่ำงต่อเนื่องโดยน ำหลักธรรมทำงศำสนำมำ
ใช้เสริมสร้ำงคุณธรรมและคุณภำพชีวิตของประชำชน    
   5.4  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำแหล่งประวัติศำสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตให้ยั่งยืน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืนสังคมสงบสุข 

   กลยุทธ์  
   6.1  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำม
อัธยำศัยและกำรศึกษำตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนำประชำชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนเทคโนโลยี
และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
   6.2  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
   6.3  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับเด็ก เยำวชนสตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ 
ผู้ด้อยโอกำส 
   6.4  ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันโรค กำรควบคุมโรค และกำรสำธำรณสุข  
   6.5  ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
    6.6  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  และรักษำ
ควำมปลอดภัยในชุมชนอย่ำงทั่วถึง  
   6.7  พัฒนำสนำมกีฬำ ลำนกีฬำ อุปกรณ์กีฬำและสวนสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน  
   6.8  พัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและนันทนำกำรให้มีควำมรู้และทักษะที่สูงขึ้น  และส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์  

  7.1  กำรวำงแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  7.2  พัฒนำและจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ สถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมและบริกำรสำธำรณะได้อย่ำง    
มีประสิทธิภำพ  
  7.3  เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  7.4  ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค ควำมสมำนฉันท์ และสร้ำงควำมเข้มแข็ง     
ในชุมชน  รักษำเกียรติภูมิของประเทศชำติ  และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
  7.5  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของท้องถิ่นหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงทั่วถึง
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1. จ ำนวนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุงให้มี
มำตรฐำน

2 แหล่ง 2 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 2 แหล่ง 1.1 พัฒนำ ปรับปรุงสถำนท่ีท่องเท่ียว   
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้มีมำตรฐำน

2. จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพกำรท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและวิถีชีวิตชุมชน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 1.2 พัฒนำศักยภำพกำรท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ท่องเท่ียวชุมชน ภำยใต้กำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนและท้องถ่ิน เพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรอุทยำนธรณีโลกอย่ำงย่ังยืน

3. จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม 1.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว
ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำร 
กำรป้องกันและบรรเทำอุบัติภัย

4. จ ำนวนช่องทำงท่ีใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว

5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 1.4 ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวให้เป็น
ท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงท้ังในและ
ต่ำงประเทศ ด้วยกำรใช้ส่ือท่ีหลำกหลำย

5. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนในช่วงปี

10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมกำร
ท่องเท่ียวท่ีหลำกหลำยตลอดท้ังปี 
รวมถึงกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับกำรบริกำร
ท่องเท่ียว

กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 
ค่าเป้าหมาย (2.5) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : 
พัฒนำกำรท่องเท่ียว
อย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน

แหล่งท่องเท่ียวได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพและ
เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้เข้ำ
จังหวัดเพ่ิมข้ึน
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กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 

ค่าเป้าหมาย (2.5) 

1. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ี
ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรผลิต

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 5 กลุ่ม 2.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยกำร
ใช้เทคโนโลยีกำรเกษตร และส่งเสริมกำร
ปลูกพืชพ้ืนถ่ิน

2. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริม

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 6 กลุ่ม 2.2 พัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
ทำงกำรเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่     
 แบรนด์ท้องถ่ิน (Brand Satun) โดย
กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม เพ่ือกำรแปรรูป 
      ลดต้นทุน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และ
เช่ือมโยงตลำดสู่กำรท่องเท่ียว

3. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีน ำ
ผลงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรไป
ด ำเนินกำรต่อยอด

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 5 กลุ่ม 2.3  ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งภำค
เกษตรอย่ำงย่ังยืน

4. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริม

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 6 กลุ่ม 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกอบ
อำชีพเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำง
ควำมเข้มแข็งภำค
เกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำง
ย่ังยืน

เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำ
ตลำดสินค้ำเกษตรเพ่ิมข้ึน
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กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 

ค่าเป้าหมาย (2.5) 

1. ระยะทำงคมนำคมท่ีมี
มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน
- สร้ำง/ซ่อมสร้ำงปีละ 7 กม.
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมปีละ 50
 กม.

     7 กม.  
  50 กม.

    7 กม.   
  50 กม.

   7 กม.   
 50 กม.

7 กม.    
50 กม.

     7 กม.  
  50กม.

   35 กม. 
 250 กม.

3.1 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน 
สะพำน รำงระบำยน้ ำและระบบ
วิศวกรรมจรำจร ให้มีควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงท้องถ่ิน

2. จ ำนวนเข่ือนก้ันตล่ิงท่ี
เพ่ิมข้ึน

 -  -  -  -  -  - 3.2 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเข่ือน
ก้ันตล่ิงริมแม่น้ ำและทะเล

3. จ ำนวนสถำนีขนส่ง ท่ีพัก
ผู้โดยสำรหรือท่ำเทียบเรือท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ

 -  - 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง 3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำสถำนี
ขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสำรท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยท้ัง ทำงบกและทำงน้ ำ

4. จ ำนวนคร้ังในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ ปรับปรุงผัง
เมืองและกำรบังคับใช้

 -  - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 คร้ัง 3.4 สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำ ปรับปรุงผังเมือง กำรบังคับใช้ให้
เป็นไปตำมผัง

5. จ ำนวนแหล่งน้ ำท่ีได้
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือ
ปรับปรุง

2 แหล่ง 2 แหล่ง 2 แหล่ง 2 แหล่ง 2 แหล่ง 10 แหล่ง

3.5 ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ
เพ่ืออุปโภค บริโภคและกำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ

6. จ ำนวนไฟจุดเส่ียง/ไฟส่อง
สว่ำง

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 5 แห่ง 3.6 พัฒนำระบบไฟฟ้ำ สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรอย่ำงท่ัวถึง และเมืองอัจฉริยะ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงท่ัวถึง

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ได้มำตรฐำนและ
เช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง
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กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 

ค่าเป้าหมาย (2.5) 

1. จ ำนวนกิจกรรมกำร
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 10 กิจกรรม 4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมม่ันคง
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

2. เครือข่ำยท่ีมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรขยะอันตรำย

30 
เครือข่ำย

33 
เครือข่ำย

  36   
เครือข่ำย

   39    
เครือข่ำย

   39    
เครือข่ำย

  39   
เครือข่ำย

 ปริมำณขยะอันตรำยท่ีได้รับ
กำรก ำจัด

2 ตัน 2 ตัน 2 ตัน 2 ตัน 2 ตัน 10 ตัน

3. จ ำนวนกิจกรรมกำรสร้ำง
จิตส ำนึกของประชำชนให้มี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและ
แก้ไขปัญหำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 4.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของ
ประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง
และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

1. จ ำนวนกิจกรรมกำร
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญำของชุมชนในท้องถ่ิน และกลุ่ม
ชำติพันธ์ุ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง และส่งเสริม
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

2. จ ำนวนกิจกรรมทำงศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 5.2 ส่งสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม
ของท้องถ่ิน

4.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
ขยะอันตรำย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเข้ือ 
ส่ิงปฏิกูล และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมทุกพ้ืนท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : 
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมสู่สังคม
น่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินได้รับกำร
อนุรักษ์สืบสำนให้อยู่คู่กับ
ท้องถ่ิน
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3. จ ำนวนกิจกรรมทำง
ศำสนำท่ีได้รับกำรสนับสนุน
และส่งเสริม

10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทำง
ศำสนำทุกศำสนำอย่ำงต่อเน่ือง โดยน ำ
หลักธรรมทำงศำสนำมำใช้เสริมสร้ำง
คุณธรรมและคุณภำพชีวิตของประชำชน

4. จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำแหล่ง
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม

 -  -  -  - 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำแหล่ง
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้ย่ังยืน

1. จ ำนวนกิจกรรมทำงกำร
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำท้ังในระบบ นอก
ระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ
กำรศึกษำตลอดชีวิต  ตลอดจนพัฒนำ
ประชำชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ ด้ำนเทคโนโลยี และกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

2. ค่ำคะแนนเฉล่ียผลสอบ 
O-net รร.นิคมพัฒนำผัง 6 
สูงข้ึน (ปีฐำน 2559)

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ 
1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

6.2 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน

3. จ ำนวนกิจกรรมท่ี
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้กับเด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส

4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 20 กิจกรรม 6.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้กับเด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส

ประชำชนได้รับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนกำรศึกษำ สวัสดิกำร
สังคม สำธำรณสุข และกำร
กีฬำอย่ำงมีคุณภำพ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : 
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชนให้เกิดควำม
ย่ังยืน สังคมสงบสุข
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4. จ ำนวนกิจกรรมกำรป้องกัน
โรค กำรควบคุมโรคและกำร
สำธำรณสุข

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 15 กิจกรรม 6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันโรค 
กำรควบคุมโรค และกำรสำธำรณสุข

5. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 10 กิจกรรม 6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

6. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 6.6 ส่งเสริม สนับสนุน กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย และรักษำควำมปลอดภัยใน
ชุมชนอย่ำงท่ัวถึง

7. จ ำนวนสนำมกีฬำ ลำน
กีฬำ อุปกรณ์กีฬำและ
สวนสำธำรณะท่ีได้รับกำร
พัฒนำ

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 5 แห่ง 6.7 พัฒนำสนำมกีฬำ ลำนกีฬำ อุปกรณ์
กีฬำ และสวนสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน

8. พัฒนำบุคลำกรทำงกำร
กีฬำและนันทนำกำรให้มี
ควำมรู้และทักษะท่ีสูงข้ึน 
และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเน่ือง

5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 25 กิจกรรม 6.8 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและ
นันทนำกำรให้มี ควำมรู้และทักษะท่ี
สูงข้ึน และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเน่ือง
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1. ร้อยละของหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชนและประชำ
สังคมท่ีเกณฑ์ก ำหนดให้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
วำงแผนและประสำน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน

60 60 60 60 60 60 7.1 กำรวำงแผนและประสำน
แผนพัฒนำท้องถ่ินภำยใต้กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน

80 80 80 80 80 80 7.2 พัฒนำ และจัดหำเคร่ืองมือ อุปกรณ์
 สถำนท่ีส ำหรับกิจกรรม และบริกำร
สำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. ร้อยละของบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม
 จริยธรรมและทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน

90 90 90 90 90 90 7.3 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

4. จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนประชำธิปไตย ควำม
เสมอภำค ควำมสมำนฉันท์

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตย 
ควำมเสมอภำค ควำมสมำนฉันท์ และ
สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน รักษำ
เกียรติภูมิของประเทศชำติ และเชิดชู
สถำบันพระมหำกษัตริย์

5. จ ำนวนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ของ อบจ.

7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7.5 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
ท้องถ่ินหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงท่ัวถึง

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 : 
บริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงมีธรรมำภิบำล

กำรพัฒนำของท้องถ่ินอยู่
ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำง
ท่ัวถึง
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  

 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพและมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ

มาเลเซียทั้งทางบกและทางน้้า ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีความแตกต่าง หลากหลายทางเชื้อ

ชาติ ศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ท้าให้จังหวัดสตูลมีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนาทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน จึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์           

3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้  

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน  

 2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต  โดยการประยุกต์         

ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

 3. สร้างรากฐานทางสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายรัฐ เอกชนและ

ประชาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. ในเขตจังหวัด
สตูล 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนั 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4. ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอ้ม 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

2. การสร้าง
ความเป็นธรรม
และลดความ
เหลื่อมล ้าใน
สังคม 

10. ความ

ร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อ

การพัฒนา 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม 

9. การพัฒนา

ภาคเมืองและ

พื นทีเศรษฐกิจ 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.  การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาประเทศสู่
ความม่ันคงและ
ยั่งยืน 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี

มาตรฐานอย่างย่ังยืน 
2. พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื นที่เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุน

มนุษย์เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. พัฒนาการท่องเที่ยว
ของภาคให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพชั นน้า
ของโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและปาล์ม
น ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ 

3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของภาคและสร้างความ
เข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 

4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

6. พัฒนาพื นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคได้อย่าง
ยั่งยืน 

5. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณี
โลกการท่องเที่ยวการเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

3 การสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุขและยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

2. สร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

3.  พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

5.  อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืนสังคมสงบสุข 

7. บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล 
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2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 

     โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบจ. สตูล 

1. พฒันาการ
ท่องเที่ยวอยา่งมี
คุณภาพและยั่งยืน 

2. สร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานได้มาตรฐานและ
เช่ือมโยงอยา่งทั่วถึง 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู ่
อย่างยั่งยืน 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6. พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืนสังคมสงบสุข 

7. บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรร
มาภิบาล 

เป้าประสงค์ มีรายได้จากการท่องเท่ียว

เพิ่มขึ น 

เท่ียว 

มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึน้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาตรฐานโลก 

2. ส่งเสริมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการ
รวมกลุ่มแปรรูปการเดต้นทุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและมนตลาดสินค้า
เกษตร 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้
ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจร และ
อ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยยึด
หลักความสมดุลระหว่างการเมืองกับชนบท 

5. อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาดั งเดิมของ
สตูล โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

6. พัฒนาการศึกษาทั งใน

ระบบนอกระบบและ
การศึกษาพระพันนาพัน
ให้ให้มาดรฐานและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

7. ส่งเสริมการใช้

หลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ

ท้องถ่ิน 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ
รวม 5 ปี 

1.1
 แ

ผน
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
 

1.2
 แ

ผน
งา

นก
าร

ศา
สน

า
วัฒ

นธ
รร

มแ
ละ

นัน
ทน

าก
าร

 

2.1
 แ

ผน
งา

นส
ร้า

งค
วา

มเ
ข้ม

แข
็ง

ขอ
งช

ุมช
น 

1.3
 แ

ผน
งา

นอ
ุตส

าห
กร

รม
แล

ะ
กา

รโ
ยธ

า 

4.1
 แ

ผน
งา

นเ
คห

ะแ
ละ

ชุม
ชน

 

3.2
 แ

ผน
งา

นอ
ุตส

าห
กร

รม
แล

ะ
กา

รโ
ยธ

า 

3.1
แผ

นง
าน

เค
หะ

แล
ะช

ุมช
น 

2.2
 แ

ผน
งา

นก
าร

เก
ษต

ร 

4.2
 แ

ผน
งา

นก
าร

เก
ษต

ร 

5.1
 แ

ผน
งา

นก
าร

ศา
สน

า
วัฒ

นธ
รร

มแ
ละ

นัน
ทน

าก
าร

 

6.1
 แ

ผน
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
 

6.2
 แ

ผน
งา

นก
าร

รกั
ษา

คว
าม

สง
บ

ภา
ยใ

น 

6.3
 แ

ผน
งา

นก
าร

ศึก
ษา

 

6.4
 แ

ผน
งา

นส
าธ

าร
ณส

ุข 

6.5
 แ

ผน
งา

นส
ังค

มส
งเค

รา
ะห์

 

6.6
 แ

ผน
งา

นส
ร้า

งค
วา

มเ
ข้ม

แข
็ง

ขอ
งช

ุมช
น 

6.8
 แ

ผน
งา

นง
บก

ลา
ง 

6.7
 แ

ผน
งา

นก
าร

ศา
สน

า
วัฒ

นธ
รร

มแ
ละ

นัน
ทน

าก
าร

 

7.1
 แ

ผน
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
 

7.3
  แ

ผน
งา

นอ
ุตส

าห
กร

รม
แล

ะ
กา

รโ
ยธ

า 

7.2
 แ

ผน
งา

นส
ร้า

งค
วา

มเ
ข้ม

แข
็ง

ขอ
งช

ุมช
น 

จ้านวน 
3 

คก. 

จ้านวน  
96 
คก. 

 

จ้านวน 
3 

คก. 
 

จ้านวน 
8 

คก. 
 

จ้านวน 
16 
คก. 
 

จ้านวน 
6 

คก. 
 

จ้านวน 
123 
คก. 

 

จ้านวน 
7 

คก. 
 

จ้านวน 
22 
คก. 

 

จ้านวน 
55 
คก. 

 

จ้านวน 
5 

คก. 
 

จ้านวน 
9 

คก. 
 

จ้านวน 
71 
คก. 

 

จ้านวน 
23 
คก. 

 

จ้านวน 
8 

คก. 

 

จ้านวน 
28 
คก. 

 

จ้านวน 
84 
คก. 

 

จ้านวน 
2 

คก. 
 

จ้านวน 
37 
คก. 

 

จ้านวน 
13 
คก. 

 

จ้านวน 
16 
คก. 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.  ด้านการท่องเที่ยว 

1.1 พื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ   
ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
1.2 การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ 
ท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 
1.3 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีทักษะด้าน 
ภาษาตา่งประเทศที่เพียงพอ 
1.4 ขาดการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างการท่องเที่ยวทางทะเลและ
ทางบก 
1.5 การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
1.6 ภาคธุรกิจยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น 
1.7 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการ  
ท่องเที่ยวยังไม่มปีระสิทธิภาพ 
1.8 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังกังวลกับสถานการณ์  
การเมืองในประเทศ 

1.1 พัฒนา ปรบัปรุงสถานทีท่่องเที่ยวและสิง่อ านวยความ
สะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็น
อุทยานธรณีโลก 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะใน
การให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย รองรับการเป็น
อุทยานธรณีโลก 
1.4 ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ทั้งในและตา่งประเทศด้วยการใช้สื่อที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ 
1.5 สนบัสนนุ สง่เสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว               
ที่หลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ
ท่องเที่ยว 
 

2.  ด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ราคาสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามนั)  
ตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
2.2 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ 
การเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ 
2.3 เกษตรกรขาดความกระตือรือร้น และขาดทุน 
ทรัพย์ ในการน าเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาประกอบอาชีพ  
2.4 เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และทักษะดา้นการ 
ปศุสัตว์ เพื่อเป็นรายได้เสริม 
2.5 ไม่มีตลาดกลางส าหรับการกระจายสินคา้ด้านเกษตร 
2.6 การค้าขาดทนุจากการโดนกดราคาสินคา้  
และความผนัผวนดา้นราคา 
2.7 ขาดการลงทนุดา้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2.8 ปัจจัยพืน้ฐานไม่เอ้ือต่อการลงทุนในจังหวัด 

2.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืชพืน้ถิ่น 
2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสนิค้าทางการเกษตร ประมง   
ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand Satun)  
โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพือ่การแปรรูป ลดต้นทนุ    
สร้างมูลคา่เพิ่ม และการตลาด 
2.3 สนับสนนุการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1 การคมนาคมในชนบทยังไมส่ะดวก 
3.2 ระบบไฟฟา้ยังไมท่ั่วถึงทุกพืน้ที่ 
3.3 ระบบน้ าประปาไมไ่ด้มาตรฐานและไม่ทัว่ถึง 
3.4 ผังเมืองยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที ่
3.5 ปัจจัยพื้นฐานไม่เอ้ือต่อการลงทุนในจังหวัด 

3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน   รางระบาย
น้ าและระบบวิศวกรรมจราจรให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง
ท้องถิ่น 
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและ
ทะเล 
3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนสง่หรือที่พัก
ผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง ทางบกและทางน้ า 
3.4 สนบัสนนุการจัดท า ปรบัปรุงผังเมืองและการบังคบัใช้ให้
เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง 
และเมืองอัจฉริยะ 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาในพื้นที่    
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
4.2 มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาตทิางน้ า 
4.3 การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ   
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
4.4 ชายฝั่งทะเลและตลิ่งริมคลองมีปัญหาการกัดเซาะ 
4.6 ประชาชนบางสว่นขาดความรู้และจิตส านึก                 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนนุการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย  
ขยะอินทรีย์ สิ่งปฏิกูล และการบ าบดัน้ าเสีย 
4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.  ด้านสังคม 
5.1 ต้นทุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสูงกว่าจังหวัด 
อ่ืนเนื่องจากไม่มีมหาวิทยาลยัในพื้นที่ 
5.2 ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึน 
จากการลักลอบน าเข้าพืชกระทอ่มจากประเทศ              
เพื่อนบ้าน 
5.3 การบริการสาธารณสุขยังไมเ่พียงพอและขาด 
คุณภาพ 
5.4 ภาพลักษณ์ของการเป็นจังหวัดกลุ่มภาคใต้ 
ชายแดนท าให้ขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 

5.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ      
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
ด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
5.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค 
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ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

5. ปัญหาด้านสงัคม (ต่อ) 
 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง  
5.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะ            
ให้ได้มาตรฐาน 
5.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้
และทักษะทีสู่งขึ้น และสง่เสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 

6. ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี

6.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไมท่ั่วถึง 
6.2 การจัดการองค์กรไม่มีประสิทธิภาพทีด่ีพอ 

6.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ ให้

สามารถบริการสาธารณะได้อยา่งทั่วถึง 

6.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล               
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานของบุคลากร 
6.4 ส่งเสริม สนบัสนุนประชาธปิไตย ความเสมอภาค ความ

สมานฉนัท์ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิ

ของประเทศชาติ และเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย์ 

6.5 ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลาย
ช่องทางอยา่งทั่วถึง  
 

   
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength-S) 

  1.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ (ปะการัง ป่าชายเลน ถ้ า สัตว์น้ า) 
และเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สมบูรณ์  มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลก  
  2.  จังหวัดสตูลได้รับการรองรับเป็นอุทยานธรณีโลก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก 
ทางทะเลและมีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยากท่ีส าคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ 
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  3.  มีโครงข่ายคมนาคมทางทะเลที่เชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกฝั่งอันดา
มันและประเทศเพ่ือนบ้าน 

  4.  มีศักยภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกับการท าเกษตรและการประมง  
  5.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
  6.  มีความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

  7.  ประชาชนสนใจและมีทักษะกีฬา สามารถพัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะฟุตบอล 

  8.  ประชากรยังไม่หนาแน่น เหมาะแก่การพัฒนาในการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง  
  9.  การเมืองมีลักษณะประนีประนอม  ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์น้อย 

จุดอ่อน  (Weakness-W) 

  1.  พ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

  2.  ภาคธุรกิจยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น (ธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
โรงแรม) มองประโยชน์ตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

  3.  การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 

  4.  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ 
  5.  ขาดการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างการท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

  6.  การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญยังไม่มีประสิทธิภาพ 

  7.  ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ 

  8.  การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ 
  9.  ไม่มีสินค้าท่ีระลึกและของฝากนักท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ 

          10.  ภาคการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพการผลิต ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และมีปัญหาด้าน
การตลาด 

          11.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร้น และขาดทุนทรัพย์ในการน าเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มา
ประกอบอาชีพ  
          12.  เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และทักษะด้านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นรายได้เสริม 

13.  การพัฒนา รวบรวม การรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมือง (สินค้า OTOP) 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

          14.  โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงและไม่ได้มาตรฐาน 

          15.  ต้นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าจังหวัดอ่ืนเนื่องจากไม่มีมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี 

          16.  ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้น จากการลักลอบน าเข้าพืชกระท่อมจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

17.  การบริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ  

         18.  แหล่งรายได้ของท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการท าให้ต้องพ่ึงพาการจัดสรรจาก
รัฐบาล 
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โอกาส  (Opportunity-O) 
 1.  กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  
  2.  มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียสามารถพัฒนาเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง
กันได้ 
  3.  เป็นพื้นที่พัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
(IMT-GT) 
  4.  จังหวัดสตูลได้รับประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกับจังหวัดกลุ่มอันดามัน ตาม พรบ.การ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551  และได้รับการรองรับเป็นอุทยานธรณีโลกจาก UNESSCO เป็นโอกาสต่อการสร้าง
กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนทังในระดับประเทสและระดับโลก 
  5.  เป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  6.  นักท่องเที่ยวจากสามจังหวัดชายแดนมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้น  จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  7.  มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมาเลเซีย 

  8.  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

อุปสรรค  (Threat-T) 
 1.  การท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีของมาเลเซีย ช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 
  2.  นักท่องเที่ยวต่างชาติยังกังวลกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ 

  3.  กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนและอุทยาน
แห่งชาติ 
  4.  ราคาสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจโลก 

  5.  ปัจจัยพื้นฐานไม่เอ้ือต่อการลงทุนในจังหวัด 
  6.  ความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

  7.  กรอบภารกิจอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ชัดเจน  ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3.2.1 บริบทภายใน 

 1) ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน (ภายใต้สมมติฐาน) 

อัตรา
การ

ขยายตัว
ของ 
GDP 

รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13 
ปีที่เข้าสู ่
ประเทศ 
รายได้สงู 

GDP GNP GDP GNP  

THB USD THB USD THB USD THB USD  

3.3 278,636 7,961 264,704 7,563 336,210 10,463 347,899 9,940 2547 

3.8 289,892 8,283 275,398 7,869 393,789 11,251 374,099 10,689 2572 

4.3 298,163 8,519 283,255 8,093 414,629 11,847 393,898 11,254 2571 

5.0 317,051 9,325 301,199 8,859 464,052 13,649 440,849 12,966 2569 

การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง      
อย่างถาวรมากข้ึนเมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 

 2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเ พ่ิมขึ้นช้า 
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย 
 3) ความเหลื่อมล้ า  
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่า วสาร และ
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 4) ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จ าเป็นต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือรับการเติบโตของเมือง ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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 5) การบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีมาตราส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ได้แก่ มาตรา 69 มาตรา 82 และมาตรา 89 เป็นต้น 
 5.2 ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

 3.2.2 บริบทภายนอก 

 1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (2001-2100) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยใน
การไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 2) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจะท าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 
 3) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 3.1 แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน จะมีผลต่อทิศทางการวางแผน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
 3.2 การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
 3.3 การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้ประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชน
มากขึ้น 
 3.4 ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
 3.5 ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถี
ชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในประเทศ 
 
 
 



184 
 

 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากข้ึน 
 4.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  มีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน 
 ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 
 5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 (Post 2015 Agenda) 
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย
สหประชาชาติมีก าหนดจะรับรองในเดือนกันยายน 2558 ในที่ประชุม UNGA ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) 
จ านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต 
 

(ท่ีมา: ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12) 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู  ฉบับทบทวนปี  2562 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562   
รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยด าเนินการ  3 รูปแบบ  คือ   
 1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ความส าเร็จของ
โครงการและบัญชีครุภัณฑ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  และผลส าเร็จที่วัดได้ของโครงการ           และงบประมาณ  
 2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล          
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  รวมถึงฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ทั้ง 7 อ าเภอ
ของจังหวัดสตูล  จ านวน 384  คน  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจพร้อมทั้งสัมภาษณ์ 
 3.  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม       
ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้                  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  เกณฑ์การประเมินความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินเพ่ือวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ  ดังนี้ 
 อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 60  เท่ากับ มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า 
 อยู่ในระดับร้อยละ 60 - 80  เท่ากับ มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
 อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 80  เท่ากับ มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 
 ผลการประเมินความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ทั้ง 7 ด้าน    
โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ฉบับทบทวนปี  2562  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
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 ตารางที่ 1  แสดงจ านวนร้อยละ  และระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น  และบัญชีครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 
(%) 

ความ 
ส าเร็จ 

ล าดับ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี 

ข้อบัญญัติ 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง  มีคุณภาพ
และยั่งยืน 

24 16 66.70 ปาน
กลาง 

2 

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

7 6 85.71 สูง 1 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

45 19 42.20 ต่ า 3 

4.  ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

6 5 83.30 สูง 1 

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 10 100.00 สูง 1 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืนสังคมสงบสุข 

49 43 89.80 สูง 1 

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี 
ธรรมาธิบาล 

10 9 90.00 สูง 1 

บัญชีครุภัณฑ ์ 8 1 12.50 ต่ า 3 

รวม 159 109 68.60 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่  1  พบว่า  ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์   
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  ในช่วงต้นปีถึงกลางปี  ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลไม่
สามารถด าเนินโครงการได้อย่างเต็มที่ท าให้ผลความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมด าเนินการได้ใน
ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  68.60  ยุทธศาสตร์ที่มีผลความส าเร็จ ในระดับสูง  มี 5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  4  
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ให้เกิดความยั่งยืนสังคมสงบสุข  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล   ยุทธศาสตร์ที่
มีผลความส าเร็จในระดับปานกลาง  มี  1  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
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มีคุณภาพและยั่งยืน  และ  ยุทธศาสตร์ที่มีผลความส าเร็จในระดับต่ า มี  1 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการเป็นงบประมาณที่มีวงเงินสูง  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ
ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานตามที่ได้รวบรวมไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
 ในส่วนบัญชีครุภัณฑ์ได้มีการตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปีงบประมาณ  จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน     
ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย หากได้ก่อหนี้ผูกพันจะจะมีผลให้การเบิกจ่ายอยู่ในอัตราที่สูง 

 1.2  ความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมายของของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เกณฑ์ประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินเพ่ือวัด
ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ  ดังนี้  

 อยู่ในระดับร้อยละ  60  ลงมา  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า 
 อยู่ในระดับร้อยละ  61 - 80  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
 อยู่ในระดับร้อยละ  81  ขึ้นไป  เท่ากับ  มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 
 

 ทั้งนี้การประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ในส่วนนี้จะพิจารณา
จากจ านวนของด าเนินการตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตารางท่ี  2  แสดงความส าเร็จจ านวนร้อยละและระดับความส าเร็จ ในการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ด าเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ     
การพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน 

แหล่ง 1 1 100% สูง 

2. จ านวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน 

กิจกรรม 1 3 เกิน 
100% 

สูง 

3. จ านวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร    
ด้านการท่องเที่ยว 

กิจกรรม 1 4 เกิน 
100% 

สูง 

4. จ า น ว น ช่ อ ง ท า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ช่องทาง 5 9 เกิน 
100% 

สูง 
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 ตารางท่ี  2  แสดงความส าเร็จจ านวน ร้อยละ และระดับความส าเร็จ ในการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
(ต่อ)     

 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ด าเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความส าเร็จ 
5. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่จัดขึ้นในช่วงปี 
กิจกรรม 10 10 100% สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 
1. จ านวนกลุ่มเกษตรที่ได้รับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต 
กลุ่ม 1 1 100% สูง 

2. จ านวนกลุ่มเกษตรที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

กลุ่ม 2 2 100% สูง 

3. จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่น าผลงานวิจัย
ด้านการเกษตรไปด าเนินการต่อยอด 

กลุ่ม 1 0 0% ต่ า  
(ไม่ได้ด า    
เนินการ) 

4. จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

กลุ่ม 2 3 เกิน 
100% 

สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
1. ระยะทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 
- สร้าง/ซ่อมสร้างปีละ 7 กม. 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมปีละ 50 กม. 

กม.  7 กม. 
50 กม. 

16.559 
163.383 

เกิน 
100% 

สูง 

2. จ านวนสถานีขนส่ง ที่พักผู้โดยสาร 
หรือท่าเทียบเรือ ที่ได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1 2 เกิน 
100% 

สูง 

3. จ านวนครั้งในการมีส่วนร่วมในการ
จัดท า ปรับปรุงผังเมือง และการ
บังคับใช้ 

ครั้ง 1 7 เกิน 
100% 

สูง 

4. จ านวนแหล่ งน้ าที่ ได้ด า เนินการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง 

แหล่ง 2 14 เกิน 
100% 

สูง 

5. จ านวนไฟจุดเสี่ยง/ไฟส่องสว่าง แห่ง 1 1 100% สูง 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 2 3 เกิน 
100% 

สูง 
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ตารางที่  2  แสดงความส าเร็จจ านวน ร้อยละ และระดับความส าเร็จ ในการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
(ต่อ)     

 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ % 
ระดับ

ความส าเร็จ 
2. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะอันตราย 
เครือข่าย 39 120 เกิน 

100% 
สูง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ต่อ) 
3. ปริมาณขยะอันตรายที่ ได้รับการ

ก าจัด 
ตัน 2 17 เกิน 

100% 
สูง 

4. จ านวนกิจกรรมการสร้างจิตส านึก
ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ   
เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 1 3 เกิน 
100% 

สูง 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรม 1 1 100% สูง 

2. จ านวนกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

กิจกรรม 3 3 100% สูง 

3. จ านวนกิจกรรมทางศาสนาที่ได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริม 

กิจกรรม 10 12 เกิน 
100% 

สูง 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

1. จ านวนกิจกรรมทางการ พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 

กิจกรรม 1 4 เกิน 
100% 

สูง 

2. ค่ าคะแนน เฉลี่ ย ผลสอบ  O-net      
รร.นิคมพัฒนาผัง 6 สูงขึ้น  
(ปีฐาน 2559) 

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย

สูงสุดไม่
น้อยกว่า 

1 
ระดับชัน้ 

คะแนน
เฉลี่ยต่ า

กว่าปีฐาน
ทั้ง 2 

ระดับชั้น 

0% ต่ า 

3. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ ห้ กั บ เ ด็ ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรม 4 6 เกิน 
100% 

สูง 
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  ตารางท่ี  2  แสดงความส าเร็จจ านวน ร้อยละ และระดับความส าเร็จ ในการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
(ต่อ)   
 

ที่ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ด าเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความส าเร็จ 
4. จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค              

การควบคุมโรคและการสาธารณสุข 
กิจกรรม 3 3 100% สูง 

5. จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น          
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กิจกรรม 2 2 100% สูง 

6. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

กิจกรรม 1 2 เกิน 
100% 

สูง 

7. จ านวนสนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา
และสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1 2  เกิน 
100% 

สูง 

8. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึน้
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม 5 7 เกิน 
100% 

สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ประชาสังคมที่เกณฑ์ก าหนดให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 60 96.15 เกิน 
100% 

สูง 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 100.00 เกิน 
100% 

สูง 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 92.00 เกิน 
100% 

สูง 

4. จ านวนกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ มสนับสนุ น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค   ความ
สมานฉันท์ 

กิจกรรม 1 2 เกิน 
100% 

สูง 

5. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ  อบจ. 

ช่องทาง 7 10 เกิน 
100% 

สูง 

รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด  (ระดับสูง  32  ตัวช้ีวัด  และระดับต่ า  2  ตัวชี้วัด) 
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 จากตาราง 2   พบว่าการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย         

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์    
มีความส าเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  พิจารณาจากตัวชี้วัดรวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน 34  ตัวชี้วัด                
มีความส าเร็จอยู่ในระดับสูง จ านวน 32 ตัวชี้วัด และมีความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า จ านวน  2  ตัวชี้วัด  



ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

1 โครงการรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล  244,100.00

2 โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการท่องเท่ียว  100,000.00              37,017.00        37.02

3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล  160,000.00              80,000.00        50.00

4 โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day )  80,000.00

5 โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิซช่ิงคัพ  80,000.00

6 โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอละงู 

(ยอนหอยหลอด) 

120,000.00

7 โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีท่ีละงู 

(La-Ngu Food Festival) 

160,000.00

8 โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์  200,000.00 198,535.00        99.27

9 โครงการ Satun Geopark Fossil Fesstival  300,000.00 147,800.00        49.27

1.3  ความส าเร็จของโครงการพัฒนาท้องถ่ินและบัญชีครุภัณฑ์  ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            ตารางท่ี 3  จ านวนร้อยละของโครงการพัฒนาท้องถ่ินและบัญชีครุภัณฑ์  ของแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ  ท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

10 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ณ ท่าเทียบเรือ

ปากบารา 

200,000.00              89,245.00        44.62

11 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสตูล  200,000.00            199,880.00        99.94

12 โครงการ Satun Halal Street  400,000.00            399,292.00        99.82

13 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในระดับ

ภูมิภาค 

400,000.00            128,190.00        32.05

14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  300,000.00            292,225.00        97.41

15 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว

อุทยานธรณีโลกสตูล 

100,000.00              29,200.00        29.20

16 โครงการขับเคล่ือนอุทยานธรณีโลกสตูล  360,000.00

3,404,100.00        1,601,384.00       47.04 0.00 0.00

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP  80,000.00              35,491.00        44.36

2 โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการเกษตร  100,000.00              17,700.00        17.70

3 โครงการสตูลเกษตรแฟร์  200,000.00 188,850.00        94.43

4 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร  100,000.00 49,682.00        49.68

5 โครงการส่งเสริมการลงทุน  120,000.00 120,000.00      100.00

6 โครงการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าเพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 900,000.00            900,000.00      100.00

1,500,000.00 1,311,723.00 87.45 0.00 0.00รวม  6  โครงการ

ยกเลิกเน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลก

รวม  16  โครงการ  (ยกเลิก  6  โครงการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0061 บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41

  ต าบลละงู  อ าเภอละงู , ต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  

จังหวัดสตูล     เป็นงบประมาณของ อบจ.สตูล สมทบ 10% 1,053,000.00            991,000.00        94.11

                                   ได้รับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,477,000.00          8,919,000.00        94.11

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0038   ร.ร.ปากละงู  - 

บ้านท่าชะมวง ต าบลละงู  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

                      เป็นงบประมาณของ อบจ.สตูล สมทบ 10% 1,212,900.00          1,198,000.00        98.77

                                      ได้รับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,916,000.00        10,782,000.00        98.77

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟจราจร 500,000.00 493,000.00 98.60

4 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่นลอยบริเวณพ้ืนท่ีองค์การสะพานปลา

 หมู่ท่ี 3 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล

2,500,000.00 2,500,000.00 100.00

5  โครงการก่อสร้างสะพานคสล. บ้านซอย 5 หมู่ท่ี 4 ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง - บ้านปลักหว้า หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าแพ  อ าเภอท่าแพ

4,240,000.00 3,450,000.00 81.37

6 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0078  หมู่ท่ี 9 

ต าบลควนสตอ - หมู่ท่ี 4 ต าบลย่านซ่ือ อ าเภอควนโดน

3,800,000.00     3,795,000.00 99.87

7  โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่ -

บ้านบูเก็ต ยามู อ าเภอควนกาหลง , อ าเภอควนโดน

10,400,000.00    10,340,000.00 99.42

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

1

2
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

8 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058  บ้านปลักสาวสูง - 

บ้านทุ่งพัก ต าบลควนกาหลง, ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง

4,500,000.00     4,210,000.00 93.56

9 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0062 บ้านในเมือง หมู่ท่ี 12 

- บ้านควนตานี หมู่ท่ี 4

5,000,000.00     4,830,000.00 96.60

10 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0076 บ้านผังตัวอย่าง  -  

หมู่ท่ี 8 ต าบลอุใดเจริญ

2,140,000.00     2,130,000.00 99.53

11 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0065 บ้านช่องไทร -บ้านท่าซิว 8,400,000.00 8,400,000.00 100.00

12 โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0082 หัวสะพานละงู - 

บ้านผัง 17,บ้านผัง 18

6,800,000.00 6,780,000.00 99.71

13 โครงการปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตรายบนถนน 3,000,000.00 2,987,000.00 99.57

14 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0087  หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าแพ  

อ าเภอท่าแพ   (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,300,000.00 1,300,000.00 100.00

15 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตบนสายทางถนน สต.ถ.1-0024  

หมู่ท่ี 1  ต าบลปากน้ า - หมู่ท่ี 6 ต าบลแหลมสน  อ าเภอละงู   

(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,800,000.00 2,800,000.00 100.00

16 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 - 

บ้านผังปาล์ม 5 (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,600,000.00 2,600,000.00 100.00

17 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - คลองละงู 

(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

6,000,000.00 6,000,000.00 100.00
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

18 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0099  บ้านทุ่งวิมาน - 

บ้านควนขัน  (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

4,800,000.00 4,800,000.00 100.00

19 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0046 บ้านเกาะใหญ่ - นาปริก

(โครงการอุดหนุนงบประมาณเฉพาะกิจ)

6,485,000.00 6,485,000.00 100.00

97,923,900.00      21,890,000.00       22.35 73,900,000.00 75.47

1 โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล  400,000.00            399,865.00        99.97

2 โครงการคลองสวยน้ าใส  300,000.00            288,802.00        96.27

3 โครงการสนับสนุนการติดต้ังทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ 200,000.00            200,000.00      100.00

4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและพันธุกรรมพืช 100,000.00              97,656.00        97.66

5 โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจรเทศบาลต าบลก าแพง

6,251,000.00     6,251,000.00 100.00

7,251,000.00           986,323.00       13.60 6,251,000.00 86.21

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  1,800,000.00          1,774,996.00        98.61

2 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  1,800,000.00 1,726,254.60        95.90

3 โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีด้ิลฟิตรี)  400,000.00 226,245.00        56.56

4 โครงการจัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติ ท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)  400,000.00 400,000.00      100.00

รวม   19   โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

รวม   5   โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  วันมาฆบูชา  70,000.00

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  100,000.00

7 โครงการอบรมศิลจาริณี  80,000.00 80,000.00      100.00

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา  30,000.00 30,000.00      100.00

9 โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน  93,000.00

10 โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ  0

4,773,000.00        4,237,495.60       88.78

1 โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  100,000.00 98,087.00        98.09

2 โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา

อิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล 

510,000.00            485,238.00        95.14

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  8,635,000.00          8,635,000.00      100.00

4 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  1,250,000.00          1,064,668.00        85.17

5 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล  100,000.00              43,160.00        43.16

6 โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6 

480,000.00            347,612.50        72.42

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 400,000.00            373,177.00        93.29

8 โครงการขับเคล่ือนอนาคตด้านสวัสดิการสังคม 30,000.00 11,245.00 37.48

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

รวม  10  โครงการ    (ยกเลิก  4  โครงการ)

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

9 โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 100,000.00

10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 100,000.00 80,602.00        80.60

11 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก 0

12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม  บ ารุง  รักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล

11,100,000.00              69,400.00          0.63 11,000,000.00 99.10

13 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ 80,000.00              65,127.00        81.41

14 โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก 800,000.00            612,630.00        76.58

15 โครงการอาหารเสริม (นม) 1,122,900.00 1,068,642.10 95.17

16 โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก 800,000.00            696,928.00        87.12

17 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 50,000.00              49,956.70        99.91

18 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 0

19 โครงการเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุระยะไกลอัตโนมัติ 4,855,500 4,855,500.00 100.00

20 โครงการขับเคล่ือนอนาคตด้านการศึกษา 50,000.00               1,405.00          2.81

21 ค่าปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 150,000.00 125,000.00        83.33

22 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตร

เฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา)

1,200,000.00 1,200,000.00      100.00

23 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ ามัสยิดจังหวัดสตูล

125,000.00

ยกเลิกเน่ืองจากไม่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

24 โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬา  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ทาง

การศึกษาเยาวชนมุสลิม

600,000.00 600,000      100.00

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข 50,000.00 49,975.00        99.95

26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

27 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) 30,000.00              30,000.00      100.00

28 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล 300,000.00            167,208.00        55.74

29 โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ 200,000.00            199,950.00        99.98

30 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ 300,000.00            298,553.00        99.52

31 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000.00            128,657.00        64.33

32 โครงการจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์) 100,000.00

33 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล 1,000,000.00          1,000,000.00      100.00

34 โครงการพ้ืนท่ีนวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 1,000,000.00          1,000,000.00      100.00

35 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000.00              87,115.00        87.12

36 โครงการศาสนิกสัมพันธ์ 70,000.00              68,400.00        97.71

37 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล

 (ศูนย์คลองช้าง)

240,000.00            234,244.00        97.60

38 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม 160,000.00            100,625.00        62.89

39 โครงการอบรมครูผู้สอนภาษามาลายูรูปแบบรูมี 200,000.00            170,605.00        85.30

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

40 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

"รากแก้วแห่งปัญญา"

80,000.00

41 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

200,000.00            114,590.00        57.30

42 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานกเรียนและเยาวชน 400,000.00            399,898.50        99.97

43 โครงการก่อสร้างร้ัวสนามกีฬามาตรฐานแห่งท่ี 2 

อบจ.สตูล  (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

41,268,400.00      20,677,698.80       50.11 18,855,500.00 45.69

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบจ.สตูล  80,000.00              51,905.00        64.88

2 โครงการ อบจ.พบประชาชน  500,000.00            471,660.00        94.33

3 ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล ท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ใน ความรับผิดชอบของอบจ. 

1,000,000.00          1,000,000.00      100.00

4 โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  50,000.00 34,775.00        69.55

5 โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 70,000.00              54,835.00        78.34

6 โครงการซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ (Over Haul)  400,000.00            398,656.90        99.66

7 โครงการสุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์ 970,760.00            610,879.00        62.93

8 โครงการอบรม/สัมมนาผู้ประกอบการท่ีช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

บ ารุงอบจ. 

50,000.00 33,100.00        66.20

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19

รวม   43  โครงการ  (ยกเลิก  6 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี  7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
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ท่ี ช่ือโครงการตามแผน
งบตาม

ข้อบัญญัติ
 เบิกจ่าย  ร้อยละ กันเงิน ร้อยละ

9 ปรับปรุงอาคารส านักงาน (โครงการเงินรางวัลบริหารจัดการท่ีดี) 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00

4,920,760.00 2,655,810.90             53.97 1,800,000.00 36.58

1 จ้างท า Application จ าหน่ายสินค้าออนไลน์  (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00

1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 100.00

162,541,160.00 53,360,435.30 32.83 102,306,500.00 62.94

หมายเหตุ  :   ข้อมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2565

                  โครงการท่ีเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 71     โครงการ

                  ยกเลิกโครงการ จ านวน 16     โครงการ

                  โครงการท่ีมีการกันเงิน จ านวน 22     โครงการ  ดังน้ี

                        โครงการตามข้อบัญญัติฯ จ านวน 12     โครงการ

                        โครงการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน   7     โครงการ

                        โครงการอุดหนุนงบประมาณเฉพาะกิจ จ านวน   1     โครงการ

                        โครงการเงินรางวัลบริหารจัดการท่ีดี จ านวน   1     โครงการ

                        บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน   1     โครงการ

               รวมโครงการท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน 109    โครงการ

รวมท้ังหมด  109  โครงการ (ยกเลิก 16 โครงการ)

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

รวม  1  โครงการ

รวม  9  โครงการ    
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  จากตารางที่  3  แสดงให้เห็นว่าความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้น าโครงการมา
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน 109  โครงการ  มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ  32.83  และมี
การก่อหนี้ผูกผัน / ไม่ก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ  62.94  แต่หากพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์แล้ว  
ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายในอัตราที่สูง  คือ  ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ  88.78  รองลงมาด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน เบิกจ่ายได้ร้อยละ  87.45  ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 53.97  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืนสังคมสงบสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ  
50.11 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.04  ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 22.35  ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีผลการ
เบิกจ่ายต่ าที่สุด  คือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 13.60    
  ในส่วนบัญชีครุภัณฑ์ได้มีการตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปีงบประมาณ  จึงไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทัน ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย หากได้ก่อหนี้ผูกพันจะส่งผลให้การเบิกจ่ายอยู่ในอัตราที่สูง 
   



 

 
 1.4   ความส าเร็จที่วัดได้ของโครงการและงบประมาณ  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. 2561-2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตารางท่ี 4  แสดงความส าเร็จของโครงการและบัญชีครุภัณฑ์  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
อนุมัติ

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กันเงิน ยกเลิก 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 24 16 10 0 6 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

7 6 6 0 0 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

45 19 2 17 0 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

6 5 4 1 0 

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 10 6 0 4 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืนสังคมสงบสุข 

49 43 35 2 6 

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 10 9 8 1 0 
8. บัญชีครุภัณฑ ์ 8 1 0 1 0 

รวมทั้งสิ้น  7  ยุทธศาสตร์ 

(เบิกจ่ายและกันเงิน  จ านวน  93  โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ  85.30) 

159 109 71 22 16 

 

*** หมายเหตุ  :  ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2565 

 จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่าโครงการทีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  รวมทั้งสิ้น  159  โครงการ  ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และได้รับการ
อุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 109  โครงการ  โดยมีการเบิกจ่าย  จ านวน  71  โครงการ  มีการก่อหนี้ผูกพัน / ก่อ
หนี้ไม่ผูกพัน  และตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  22  โครงการ รวมการเบิกจ่ายและกันเงิน  คิดเป็นร้อยละ  85.30  
และในระหว่างปีมีการยกเลิกโครงการ  จ านวน  16  โครงการ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) 
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 ตารางที่ 5  แสดงความส าเร็จของงบประมาณที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กันเงิน 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง      
มีคุณภาพและยั่งยืน 

99,424,500.00 3,404,100.00 1,601,384.00 0 

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
และระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

4,670,000.00 1,500,000.00 1,311,723.00 0 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน        
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

339,019,100.00 97,923,900.00 21,890,000.00 73,900,000.00 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

7,451,000.00 7,251,000.00 986,323.00 6,251,000.00 

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6,310,000.00 4,773,000.00 4,237,495.60 0 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ให้เกิดความยั่งยืนสังคมสงบสุข 

69,163,400.00 41,268,400.00 20,677,698.80 18,855,500.00 

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่าง      
มีธรรมาธิบาล 

7,820,000.00 4,920,760.00 2,655,810.90 1,800,000.00 

8. บัญชีครุภัณฑ ์ 5,202,800.00 1,500,000.00 0 1,500,000.00 
รวมทั้งสิ้น  7 ยุทธศาสตร์ 

และบัญชีครุภัณฑ์ 
(เบิกจ่ายและกันเงิน   

เป็นเงิน 155,666,935.30  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.77) 

539,060,800.00 162,541,160.00 53,360,435.30 102,306,500.00 

 

*** หมายเหตุ  :  ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2565 

 จากตารางที่ 5  แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการต้ังงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  539,060,800.00  บาท  ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย   เป็นเงินทั้งสิ้น 162,541,160.00 บาท  มีผลการเบิกจ่ายระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น  53,360,435.30 บาท  
และมีการก่อหนี้ผูกพัน / ไมก่่อหนี้ผูกพัน  และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น  102,306,500.00 บาท  รวม
การเบิกจ่ายและกันเงินเป็นเงินทั้งสิ้น 155,666,935.30  บาท  คิดเป็นร้อยละ  95.77 
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 2.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

********************************** 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 384 คน สามารถจ าแนกข้อมูลผลการส ารวจออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานะ  และช่องทาง
การรับข้อมูล   
  ตอนที่  2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสตูล               
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   พร้อมสรุป 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และความเห็นจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  เพศ 
 

 

 

  จากตารางท่ี 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.20  
และเพศชาย จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.80 
  ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม อายุ 
 
 

 

 

 
 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 168 43.80 
หญิง 216 56.20 
รวม 384 100.00 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 20 5.20 
20 – 29 ปี 75 19.50 
30 – 39 ปี 118 30.70 
40 – 49 ปี 135 35.20 
50 – 59 ปี 26 6.80 
60 ปี ขึ้นไป 10 2.60 

รวม 384 100.00 
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  จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 35.20   รองลงมามีอายุระหว่าง  30 – 39 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.70 และอันดับสุดท้าย อายุ 60 ปี
ขึ้นไป  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.60 

  ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

 

 

  จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 และอันดับสุดท้าย    
มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

  ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานะ 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 15 4.00 
ข้าราชการการเมือง / นักการเมืองท้องถิ่น 10 2.60 
ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 25 6.50 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 45 11.70 
ผู้น าทางศาสนา 56 14.60 
ประชาชนทั่วไป 130 33.80 
นักเรียน/นักศึกษา   35 9.10 
แกนน าด้านสุขภาพ  68 17.70 

รวม 384 100.00 
 
   จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.80  รองลงมามีสถานะเป็น แกนน าด้านสุขภาพ  จ านวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.70  และอันดับสุดท้าย        
มีสถานะเป็นข้าราชการการเมือง/นักการเมืองท้องถิ่น จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ  2.60 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 122 31.80 

มัธยมศึกษา/ปวช. 136 35.40 
อนุปริญญา/ปวส. 44 11.50 

ปริญญาตรี 76 19.80 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 1.50 

รวม 384 100.00 
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  ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสาร 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
วิทยุท้องถิ่น 83 21.60 
เอกสารประชาสัมพันธ์ 75 19.50 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 58 15.10 
รถประชาสัมพันธ์ 37 9.60 
ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ 131 34.20 

รวม 384 100.00 
 
  จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารช่องทางสื่อออนไลน์ เช่นไลน์ เฟสบุ๊ก 
เว็บไซต์ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุท้องถิ่น  จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.60  และอันดับสุดท้ายรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางรถประชาสัมพันธ์  จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 

  ตอนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  โดยแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน  ประกอบด้วย  

  1. ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
  2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน  
  3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
  4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
  5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  
  7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

  โดยจ าแนกเป็นร้อยละความพึงพอใจรายด้าน และสรุปภาพรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลผลระดับ          
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี 5 ระดับ คือ  

  ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  คือ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20   คือ ระดับความพึงพอใจ มาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40  คือ ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60 คือ ระดับความพึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80 คือ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
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 ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

  จากตารางที่ 6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่าง    

มีคุณภาพและยั่งยืน มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.19  คิดเป็นร้อยละ 83.80  ในอันดับแรก    
มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุน  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี   อยู่ในระดับ  มากที่สุด          

มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.22  รองลงมามีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและ

ต่างประเทศ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.21  และอันดับสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาปรับปรุงสถานที่

ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.14 

  ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และระบบ
เศรษฐกิจให้มีความม่ันคงย่ังยืน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
อบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกรทั้ ง
จังหวัด 

164 
(42.70) 

148 
(38.60) 

55 
(14.30) 

17 
(4.40) 

(0) 4.21 มาก
ที่สุด 

1 

2 . ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ร วม ก ลุ่ ม       
เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้าง
มูลค่าเพ่ิม และการตลาด 

154 
(40.10) 

 

125 
(32.60) 

 

95 
(24.70) 

 

10 
(2.60) 

(0) 4.10 มาก 3 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  

132 
(34.40) 

180 
(46.90) 

65 
(16.90) 

7 
(1.80) 

(0) 4.14 มาก 4 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ 
การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย  

158 
(41.20) 

142 
(37.00) 

80 
(20.80) 

4 
(1.00) 

(0) 4.18 มาก 3 

3. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้
เป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวางทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

160 
(41.70) 

154 
(40.10) 

62 
(16.10) 

8 
(2.10) 

(0) 4.21 มาก
ที่สุด 

2 

4. การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

155 
(40.40) 

162 
(42.20) 

67 
(17.40) 

(0) (0) 4.22 มาก
ที่สุด 

1 

ภาพรวม ( คิดเป็นร้อยละ 83.80 ) 4.19 มาก 4 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

158 
(41.20) 

142 
(37.00) 

80 
(20.80) 

4 
(1.00) 

(0) 4.18 มาก 2 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ 83.20) 4.16 มาก 5 
 

  จากตารางที่ 7  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร และระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.16       
คิดเป็นร้อยละ 83.20 ในอันดับแรกมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งจังหวัด

อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.21  รองลงมามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.18  และอันดับสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการรวมกลุ่ม       

เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม และการตลาด  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.10  

  ตารางที่ 8  แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

และเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน และรางระบายน้ า ให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 

170 
(44.30) 

144 
(37.50) 

70 
(18.20) 

(0) (0) 4.26 มาก
ที่สุด 

1 

2. การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษา
เขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ า และทะเล 

148 
(38.50) 

153 
(39.80) 

68 
(17.70) 

15 
(4.00) 

(0) 4.13 มาก 4 

3. จัดให้มี การซ่อมแซม บ ารุง รักษา
ท่าเทียบเรือ ทีส่ะดวกและปลอดภัย 

155 
(40.40) 

160 
(41.70) 

60 
(15.60) 

9 
(2.30) 

(0) 4.20 มาก 3 

4.การก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
เพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

158 
(41.20) 

170 
(44.29) 

50 
(13.00) 

6 
(1.60) 

(0) 4.25 มาก
ที่สุด 

2 

ภาพรวม ( คิดเป็นร้อยละ 84.20 ) 4.21 
มาก
ที่สุด 

2 
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  จากตารางที่ 8  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.21  คิดเป็น
ร้อยละ 84.20  ในอันดับแรกมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน และรางระบายน้ า   ให้มี

ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.26  รองลงมามีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างและ

บ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ  อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.25  และ
อันดับสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ า และทะเล อยู่ในระดับ มาก        

มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.13 

  ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน 
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้าง         
ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

155 
(40.40) 

160 
(41.70) 

60 
(15.60) 

9 
(2.30) 

(0) 4.20 มาก 3 

2. การสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะอันตราย และสิ่งปฏิกูล 

174 
(45.31) 

120 
(31.26) 

90 
(23.43) 

(0) (0) 4.22 มาก
ที่สุด 

2 

3.การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

150 
(39.10) 

176 
(45.80) 

58 
(15.10) 

(0) (0) 4.23 มาก
ที่สุด 

1 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ 84.40) 4.22 
มาก
ที่สุด 

1 

  

  จากตารางที่  9  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 
4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 ในอันดับแรกมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.23  รองลงมามี

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอันตราย และสิ่งปฏิกูล  อยู่ในระดับ  มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.22  
และอันดับสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม       

อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.20 
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 ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน 
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

166 
43.20 

118 
30.70 

100 
26.10 

(0) (0) 4.17 มาก 3 

2. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีของท้องถิ่น 

174 
(45.31) 

120 
(31.26) 

 

90 
(23.43) 

(0) (0) 4.22 มาก
ที่สุด 

1 

3. การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

155 
(40.40) 

160 
(41.70) 

60 
(15.60) 

9 
(2.30) 

(0) 4.20 มาก 2 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ 84.00) 4.20 มาก 3 
 

   จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.20  คิดเป็น
ร้อยละ 84.00 ในอันดับแรกมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 

อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.22  รองลงมามีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่าง

ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.20  และอันดับสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.17 

 ตารางที่ 11  แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด

ความย่ังยืน สังคมสงบสุข 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความ 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.การพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น  

176 
(45.80) 

110 
(28.60) 

88 
(23.00) 

10 
(2.60) 

(0) 4.18 มาก 5 
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 ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด

ความย่ังยืน สังคมสงบสุข  (ต่อ) 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความ 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต ให้ กับ เด็ ก  เยาวชน  สตรี 
ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ พิ ก า ร  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส  

184 
(48.00) 

110 
(28.60) 

90 
(23.40) 

(0) (0) 4.24 มาก
ที่สุด 

1 

3. การส่งเสริม  สนับสนุนการ
ป้องกันโรค การควบคุมโรค และ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

150 
(39.10) 

176 
(45.80) 

58 
(15.10) 

(0) (0) 4.23 มาก
ที่สุด 

2 

4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

178 
 (46.40) 

120 
(31.20) 

80 
(20.80) 

6 
(1.60) 

 

(0) 4.22 มาก
ที่สุด 

3 

5.การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา
และสวนสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

155 
(40.40) 

160 
(41.70) 

60 
(15.60) 

9 
(2.30) 

(0) 4.20 มาก 4 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ 84.20) 4.21 
มาก
ที่สุด 

2 

  

  จากตารางที่ 11  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.21 คิดเป็น     
ร้อยละ 84.20  ในอันดับแรกมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส อยู่ในระดับ  มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.24 รองลงมามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนการ

ป้องกันโรค การควบคุมโรค และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.23  และ
อันดับสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  อยู่ในระดับ มาก 

มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.18 
 

 

 



213 

 

  ตารางท่ี 12 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 

(�̅�) 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ก า ร ว า งแ ผ น แ ล ะ ป ร ะ ส า น
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ภ า ย ใ ต้
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน  

173 
(45.10) 

112 
(29.20) 

90 
(23.40) 

9 
(2.30) 

- 4.17 มาก 4 

2. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
แล ะธรรม าภิ บ าล เ พ่ื อ เพ่ิ ม เติ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ 
บุคลากร  

170 
(44.30) 

130 
(33.90) 

80 
(20.80) 

4 
(1.00) 

- 4.21 มาก
ที่สุด 

2 

3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
สมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน 

175 
(45.60) 

130 
(33.90) 

70 
(18.20) 

9 
(2.30) 

- 4.23 มาก
ที่สุด 

1 

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

169 
(44.00) 

120 
(31.30) 

90 
(23.40) 

5 
(1.30) 

- 4.18 มาก 3 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ 84.00) 4.20 มาก 3 
 

  จากตารางที่ 12  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.20  คิดเป็นร้อยละ 84.00          
ในอันดับแรกมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน  อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.23   รองลงมามีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.21 
และอันดับสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการการวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  มาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.17 

 

 

 

 



214 

 

  ตารางที่ 13 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล            
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ยุทธศาสตร์ทั้ง  7 ด้าน 

ด้าน ค่าเฉลี่ย (�̅�) คิดเป็นร้อยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  4.19 83.80 มาก 4 

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน  

4.16 83.20 มาก 5 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  

4.21 84.20 มากที่สุด 2 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

4.22 84.40 มากที่สุด 1 

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่  

4.20 84.00 มาก 3 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบสุข  

4.21 84.20 มากที่สุด 2 

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 4.20 84.00 มาก 3 

รวม (N = 384) 4.20 84.00 มาก 
 

  สรุปผล ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน ที่ให้บริการประชาชนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล มีผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.20  คิดเป็นร้อยละ 84.00  ในอันดับ
แรกมีความพึงพอใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับ มากที่สุด        

มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.22 รองลงมามีความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  และ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.21          
และอันดับสุดท้าย มีความพึงพอใจด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน  อยู่ใน

ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�) = 4.16 
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 
 3.1 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 1.  ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนในสังคม 
 2.  ควรส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นถ่ิน 

   3.  ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
 4.  ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรให้มากข้ึน 
 5.  ควรสร้างความรู้ด้านการเพ่ิมยอดขายออนไลน์ให้ชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น TikTok , 

Facebook , Line 
    6.  ขุดบ่อน้ าในชุมชนเพ่ือการบริโภคและอุปโภคอย่างทั่วถึงยามภัยแล้ง 
  7.  จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน    
รุ่นหลัง   
  8.  ส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องก าจัดขยะอันตราย 
  9.  เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ให้มากขึ้น  ครอบคลุมจนถึงระดับหมู่บ้าน  เพราะส่วนใหญ่
ประชาชนเข้าใจ / รับรู้  ว่าโครงการที่ด าเนินการเป็นของ  อปท. ในพ้ืนที่ของตน 
  10.  ควรจัดให้มีจุดเชคอิน / แลนด์มาร์ค  ตลาดคนเดินไนท์พล่าซ่า  เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักค้างคืน
ก่อน / หลัง  ลงเกาะหลีเป๊ะ 
  
 
 3.2 ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล          
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

   ข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 
  1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรมีแหล่งข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน  เช่น  สภาวการณ์น้ าท่วม  ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์  ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่      
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้รับทราบข้อมูล  เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงท ี
  2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรรับเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการกับปัญหาที่ส าคัญใน
ระดับจังหวัด  เช่น  ปัญหาขยะ  ปัญหายาเสพติด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้เห็นเป็นรูปธรรม        
ที่ชัดเจน   
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  3.  ในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ  แต่ละครั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล  ควรแจ้งข่าวสารให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับทราบในเบื้องต้น  และควรจัดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม     
รับฟังด้วยทุกครั้ง 
  4.  ทุกโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  เพ่ือให้
ประชาชนทราบว่าเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพราะส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ  
  5.  ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการที่มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและระยะเวลายาวหลังจากได้ใช้
งานไปแล้วระยะหนึ่ง  เช่น  ถนน  สะพาน  เป็นต้น    
  6.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ควรจัดโครงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  ให้มากข้ึนกว่าเดิม 
  

   ข้อเสนอความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

   จากการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ผลออกมาได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากกว่าปีก่อน ๆ  เนื่องจากมีการประชุมหารือก่อนด าเนินการ  โดยผู้ประเมินได้รับความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามที่จ าเพาะเจาะจงตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นค าถามที่ไม่เปิด
กว้างเกินไป  ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ความคิดเห็นได้มากข้ึน   

   ส าหรับผลส าเร็จของการติดตามและประเมินผลฯ  ที่ปรากฏทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  เกณฑ์คะแนนและ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และคะแนนแต่ละด้านใกล้เคียงกัน  แสดงให้เห็นว่าการท างานครอบคลุมทั้ง  7 ยุทธศาสตร์    
ส่วนความส าเร็จการพัฒนาตามค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น  จาก 34  ตัวชี้วัด  อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง  32  ตัวชี้วัด  
และอยู่ในระดับต่ า 2 ตัวชี้วัด  ซึ่งต้องพัฒนายกระดับในคราวต่อไป  ส่วนความส าเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและบัญชี
ครุภัณฑ์  ผลส าเร็จยังค่อนข้างต่ า  เนื่องจากมีการพิจารณาตั้งจ่ายครุภัณฑ์ รายการใหม่จากเงินเหลือจ่ายช่วงปลายปี
งบประมาณ   ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีบประมาณนั้นได ้         
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 3.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 
 เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์       
ที่ก ำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย ( ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  ประกำศ ณ วันที่  2  กันยำยน  2564 )  มีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561 – 2565)  อบจ.สตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย   
  1.1  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
  1.2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ  20  คะแนน 
  1.3  ยุทธศำสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
   (2)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
   (3)  ยุทธศำสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์  5  คะแนน 
   (6)  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
   (7)  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning)  5  คะแนน 
   (8)  แผนงำน  5  คะแนน 
   (9)  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5  คะแนน 
   คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  ( 80  คะแนน ) 
    
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565)  อบจ.สตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย   
  2.1  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  10  คะแนน 
  2.2  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10  คะแนน 
  2.3  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10  คะแนน 
  2.4  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  10  คะแนน  
  2.5  โครงกำร  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
   (1)  ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร  5  คะแนน 
   (2)  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร  5  คะแนน 
   (3)  เป้ำหมำย  (ผลผลิตของโครงกำร)  มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณที่เหมำะถูกต้อง    
  5  คะแนน 
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   (4)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์   20 ปี  5  คะแนน 
   (5)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
  5  คะแนน 
   (6)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
   (7)  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   (8)  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภำยใต้
  หลักประชำรัฐ  5  คะแนน 
   (9)  งบประมำณมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)  5  คะแนน 
   (10)  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ5  คะแนน 
   (11)  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ            
  5  คะแนน 
   (12)  ผลที่คำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
 
   คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  ( 80  คะแนน ) 
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สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  อบจ.สตูล  ฉบับทบทวนปี 2562   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ในวันพุทธที่  20  ตุลาคม  2564 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 17 
3. ยุทธศาสตร์ 60 60 
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) (10) 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
 3.5  กลยุทธ์ (5) (5) 
 3.6  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
 3.7  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) (5) (5) 
 3.8  แผนงำน (5) (5) 
 3.9  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) (5) 

รวม 100 97 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
หมายเหตุ 

(หน้า) 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 20 20  
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ  เช่น  ที่ตั้งหมู่บ้ำน / ชุมชน / ต ำบล
ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอำกำศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ ำ  ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ  ด้ำนกำรเมือง /กำรปกครอง  เช่น  
เขตกำรปกครอง  กำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) (3) 1 - 8 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง / กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง  
กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  และ
ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร  ฯลฯ 

(2) (2) 6 - 9 

(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม  เช่น  กำรศึกษำ  สำธำรณสุข  
อำชญำกรรม  ยำเสพติด  กำรสังคมสงเครำะห์  ฯลฯ 

(2) (2) 10 - 25 

(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน  เช่น  กำรคมนำคมขนส่ง         
กำรไฟฟ้ำ  กำรประปำ  โทรศัพท์  ฯลฯ 

(2) (2) 25 - 29 

(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น กำรเกษตร กำรประมง            
กำรปศุสัตว์  กำรบริกำร  กำรท่องเที่ยว  อุตสำหกรรม  กำรพำณิชย์ / 
กลุ่มอำชีพแรงงำน  ฯลฯ 

(2) (2) 30 - 62 

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  กำรนับถือศำสนำ  
ประเพณีและงำนประจ ำปี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น  สินค้ำพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

(2) (2) 62 - 69 

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ  ป่ำไม้  ภูเขำ  คุณภำพ
ของทรัพยำกรธรรมชำติ  ฯลฯ 

(2) (2) 69 - 74 

(8)  กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  หรือกำรใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 21 - 25 

(9)  กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีกำร  และกำรด ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น   โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด   ร่วมท ำ                
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ  ปรึกษำหำรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (3) เอกสำรประชุม
ประชำคม 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 20 20  
(1)  กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง  ควำมสอดคล้อง  
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชือ่มโยงแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  และ Thailand 4.0 

(5) (5) 75 - 108 
117 - 118 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

(หน้า) 
2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(2)  กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้  
ผลของกำรบังคับใช้  สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(3) - - 

(3)  กำรวิเครำะห์ทำงสังคม  เช่น  ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ  สำธำรณสุข  
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด เทคโนโลยี จำรีตประเพณี  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น  เป็นต้น 

(3) (3) 119 - 123 

(4)  กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน  ส่งเสริมอำชีพ 
กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำง ๆ สภำพทำง
เศรษฐกิจและกำรเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(3) (3) 119 - 123 

(5)  กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำง ๆ ทำงภูมิศำสตร์  
กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำร
พัฒนำ 

(3) (3) 119 - 123 

(6)  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์พัฒนำในปัจจุบัน  
และโอกำสในกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis  ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน  ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)   
W-Weakness ( จุ ด อ่อน )  O-Opportunity ( โ อกำส )  และ  T-Threat 
(อุปสรรค)   

(3) (3) 121 – 125 

3. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 60 60  
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็น
ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  และ  Thailand 4.0 

(10) (10) 105 - 118 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศำสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  และThailand 4.0    

(10) (10) 103 - 105 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำค  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผนดิน  นโยบำย / ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล  หลักประชำรัฐ  
แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  และThailand 4.0    

(10) (10) 76 – 78 
84 - 102 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน  สอดคล้องกับโอกำส  
และศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(10) (10) 105 - 116 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
หมายเหตุ 

(หน้า) 
3.5  กลยุทธ์  แสดงให้เป็นช่องทำง  วิธีกำร  ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดง
ให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งที่จะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 106 – 115 
(ข้อ 2.6) 

3.6  เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) (5) 109 – 118 
 

3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นที่จริง  ที่จะ
น ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 

(5) (5) 116 
 

3.8  แผนงาน แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต  ก ำหนดจุดมุ่งหมำยใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำกเป้ำประสงค์  ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย  
กลยุทธ์  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน  น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น  โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(5) (5) 126 – 276 
 

3.9  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / โครงกำร
จำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0  แผนพัฒนำภำค / แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด / 
แผนพัฒนำจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) (5) 117 - 118 
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สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  อบจ.สตูล  ฉบับทบทวนปี 2562   

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ในวันพุทธที่  20  ตุลาคม  2564 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 10 

2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปรมิำณ 10 10 

3.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภำพ 10 10 

4.  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 10 

5.  โครงกำรพัฒนำ 60 60 

 5.1  ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) (5) 

 5.2  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) (5) 

 5.3  เป้ำหมำย  (ผลผลิตของโครงกำร)  มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณที่เหมำะถูกต้อง 

(5) (5) 

 5.4  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์   20 ปี (5) (5) 

 5.5  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

(5) (5) 

 5.6  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5) 

 5.7  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด (5) (5) 

 5.8  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศมั่นคง  
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(5) (5) 

 5.9  งบประมำณมีควำมสอดคลอ้งกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (5) (5) 

 5.10  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (5) (5) 

 5.11  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และผลที่
คำดว่ำจะได้รับ 

(5) (5) 

 5.12  ผลที่คำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 

รวม 100 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
หมายเหตุ 

(หน้า) 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ใช้กำรวิ เครำะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis / 
Global Demand แ ล ะ  Trend  ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำร
วิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ , ด้ำนสังคม , ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ) 

10 10 119-125 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิง
ปริมาณ 

1)  กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำง ๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ 
เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่ำ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งเอำไว้หรือไม่  จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่  จ ำนวนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่  
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency)  ของกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ 
2)  วิเครำะห์ผลกระทบ / สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำร
ในเชิงปริมำณ (Quantitative)  

10 10 อธิบำยสรุป 

3.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

1)  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ  คือ กำรน ำ
เทคนิคต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อควำมต้องกำรชอง
ประชำชนหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์  กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ มีสภำพ
หรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถำวร  สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์
หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร  รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
2)  วิเครำะห์ผลกระทบ / สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำร ที่ด ำเนินกำร
ในเชิงคุณภำพ (Quantitative) 
 

10 10 อธิบำยสรุป 

4.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

1)  วิเครำะห์แผนงำน  งำนที่เกิดจำกด้ำนต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำง ๆ  จนน ำไปสู่กำร
จัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
Analysis / Global Demand /  Trend  หรือหลั กกำรบู รณำกำร 
(Integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2)  วิเครำะห์แผนงำน  งำนที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ 

10 10 119-125 
 
 
 
 
 

119-121 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
หมายเหตุ 

(หน้า) 
5.  โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 60 60  
5.1  ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุ
ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้  ชื่อโครงกำร
มีควำมชัดเจน  อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

(5) (5) 131-276 

5.2  ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective)  โครงกำรต้องก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำรสอดคล้องกับ
หลักกำรและเหตุผล  วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีควำมเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5) (5) 131-276 

5.3  เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  มีความ
ชัดเจนน าไปสูก่ารตั้ง
งบประมาณที่เหมาะ
ถูกต้อง 

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำย
ต้องชัดเจน  สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร  กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร           
มีผลผลิตอย่ำงไร  กลุ่มเป้ำหมำย  พื้นที่ด ำเนินงำน  และระยะเวลำ
ด ำเนินงำน  อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลำใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรหำก
กลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่ำใคร  คือกลุ่มเป้ำหมำย
หลัก  ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5) (5) 131-276 

5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์   20 ปี 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  (4) กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงควำม
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6) กำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง     
มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

(5) (5) 117-118 
131-276 

5.5  เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี      
(4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579  (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้ำหมำยระยะยำว  ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับ
ศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  
(2) กำรพัฒนำศักยภำพตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคม
สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  (3) กำรลดควำมเลื่อมล้ ำทำงสังคม  (4) กำร
รองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง  (5) กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
(6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(5) (5) 117-118 
131-276 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
หมายเหตุ 

(หน้า) 
5.6  โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Econamy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม  ท ำน้อยได้มำก  เช่น  (1)  เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำร
ผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น  รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยำกำร  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
กำรวิจัยและพัฒนำ  แล้วต่อยอดด้วยควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้ำนกำรเกษตรเทคโนโลยีชีวภำพ  สำธำรณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ 

(5) (5) 117-118 
131-276 

5.7  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด  ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจำกกันได้  นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น
โครงกำรเชื่อมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
ก ำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 117-118 
131-276 

5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศมั่นคง  
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร  เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้
เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะ
จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง  มั่งคั่งยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว    
ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) (5) 117-118 
131-276 

5.9  งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 ประกำร      
ในกำรจัดโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด (Economy)   (2) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ควำมเลื่อมล้ ำในกำรพัฒนำท้องถิ่นน ำไปสู่ควำมยุติธรรม (Equity)  
(5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5) (5) 117-118 
 

5.10  มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง  หลักของรำคำกลำง  รำคำกลำง
ท้องถิ่น  มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5) (5) 117-118 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

(หน้า) 
5.11  มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator : 
KPI)  ที่ ส ำมำรถวั ด ได้  ( measurable)  ใช้ บอกประสิทธิ ผ ล 
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภำพ (efficiency) ได้  เช่น  
กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ  กำรก ำหนดร้อยละ  กำรก ำหนดอันเกิด
จำกผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดขึ้นสิ่งที่ ได้รับ (กำรคำดกำรณ์      
คำดว่ำจะได้รับ) 

(5) (5) 131-276 
 

5.12  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  กำรได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์       
ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึกถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และ        
มีควำมเฉพำะเจำะจงในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและ
ประเมินผลระดับควำมส ำเร็จได้  (3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุดและสำมำรถปฏิบัติได้  
(4)เป็นเหตุเป็นผล  สอดคลองกับควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำร
บ่งบอกเวลำได้ 

(5) (5) 131-276 
 

 



 

 

ภาคผนวก 





















ภาพกิจกรรม / โครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่อย่างดียิ่งส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  มีโครงการ  ดังนี้ 

  1. โครงการ Satun Halal Street  เป็นการส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
และยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  400,000.- บาท   
 

 

 

 

 

 

 

 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นสู่ระดับสากล  จ านวน  2  หลักสูตร  ได้แก่  (1) หลักสูตร :  การจัดท าส ารับอาหารประจ าถิ่นเชฟชุมชน 
เพ่ือท่องเที่ยวสตูลอย่างยั่งยืน  จัดอบรมจ านวน 2 รุ่น  และ (2) หลักสูตร อบรมภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  300,000.- บาท   

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  มีโครงการ  ดังนี้ 

 1. โครงการสตูลเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ.2565 “งานกระท้อน สโตย-สตูลปี3 และผลไม้อัตลักษณ์ของ
ดีสตูล  เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างการตลาด กระตุ้น
เกษตรกรกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  200,000.- บาท   

  
  2. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร  ประจ าปี พ.ศ.2565 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนน าร่องในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร  พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  100,000.- บาท   

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  มีโครงการ  ดังนี้ 

  1. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061  บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41 ต าบลละงู  อ าเภอละงู , 
อ าเภอควนกาหลง  ต าบลควนกาหลง  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคมของประชาชนในการเดินทาง
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการค้าขาย  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  1,053,000.- บาท   

 

  

 2. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0038  ร.ร.ปากละงู – บ้านท่าชะมวง  ต าบลละงู  อ าเภอละงู  

จังหวัดสตูล   เพ่ือความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคมของประชาชนในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรและการค้าขาย  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  1,212,900.- บาท   

 

 

 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  มีโครงการ  ดังนี้ 

  1. โครงการคลองสวยน้ าใส   เพ่ือรณรงค์ติดตามคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลองจังหวัดสตูลและสร้าง
จิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ า  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  300,000.- บาท   

  2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพันธุกรรมพืช  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมให้
ทุกภาคส่วน น้อมน าแนวระราชด าริฯ ในการสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดสตูล โดยการสืบสานอนุรักษ์
และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด บนฐานปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง   งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  100,000.- บาท   

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีโครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน   เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามจารีตประเพณี 

และค าสอนของศาสนา  รู้คุณค่าการปฏิบัติศาสนกิจ  คุณธรรม  จริยธรรม  การประพฤติปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
ศาสนา  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  1,800,000.- บาท     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  โครงการจัดงานวันซาลามัติฮารีรายอ (อีดิ้ลฟิตรี)   เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  สร้างความรัก สามัคคี สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและ ชุมชน ลดปัญหา ที่เกิดข้ึนในสังคม  
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  400,000.- บาท     

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  สังคมสงบสุข  มีโครงการ  ดังนี้ 

  1. โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
ประจ าจังหวัดสตูล   เพ่ือสนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน  งบประมาณตามข้อบัญญัติ จ านวน 510,000.- บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก   เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในจังหวัด
สตูล  ได้ออกก าลังกาย  มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ  สร้างให้รู้จักความสามัคคีและความ 
สมานฉันท์  งบประมาณตามข้อบัญญัติ จ านวน 800,000.- บาท   

 

 



  3. โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ   เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่แกนน าสุขภาพ
ในจังหวัดสตูลในการด าเนินการสุขภาพภาคประชาชน  รวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพและประกาศเกียรติคุณ   
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน 200,000.- บาท   

 

 

 

 

 

  4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถและ
สนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญา เติบโตเป็นผู้ใหญ่  
ที่มีคุณภาพ  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน 200,000.- บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  มีโครงการ  ดังนี้ 

  1. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  เพ่ือให้ประชาชนและบุคลากร อบจ.
สตูลมีความรู้ ความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการได้อย่างเท่าเทียบกัน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกฎหมาย  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
จ านวน 70,000.- บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2. โครงการสุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น รู้จักใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณตามข้อบัญญัติ จ านวน 970,760.- บาท   

 

 



ประมวลภาพการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 



ประมวลภาพ 
ลงพื้นทีเ่ก็บแบบประเมนิความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ  อบจ.สตลู 

ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) อบจ.สตลู  ฉบับทบทวนปี  2562     
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ระหว่างวันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2565 

******************************** 



 

 

 
 

 นายสุรักษ์ ติ้นสกุล ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
 นายอ าพล อานับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 พ.ต.ท.ประพันธ ์ แก้วรุ่งฟ้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 นายดาโหด สังข์ขาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 นายราเสด พรหมาด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 นายดอละ ดาแล่หมัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 วัฒนธรรมจังหวัดสตูล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสตูล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 นายชัยรัตน์    บุศย์ดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

 นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

 

 

 นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
 นางสาวอังสณา อังสุภานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นางสาวชญานุช พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นางสาวษาวดี ตันวรางค์กุล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 

บรรณาธิการ 

รวบรวมข้อมลู / จัดพิมพ ์
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