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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ  
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  

เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเทศบาลตำบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกำแพง 
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
ป ัจจ ุบ ันเป ็นเทศบาลตำบลกำแพงขนาดกลาง แต ่ม ีความเจร ิญเต ิบโตรองจากเทศบาลเม ืองสตูล                                  
เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอื่นๆ 
ของประชาชนจากอำเภอต่างๆ โดยรอง คือ อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอทุ ่งหว้า และอำเภอมะนัง                   
รวมทั ้งรองรับนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที ่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที ่ยวทางทะเล                     
เช่น เกาะตะรุเตาเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ หมู ่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเที ่ยวทางบกกับน้ำตกวังสายทอง                   
ถ้ำภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวีจำนวน
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ 
อีกจำนวนมาก 
  เทศบาลตำบลกำแพง ตั ้งอยู ่ในหมู ่ที ่ 3 และหมู่ที ่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล                       
มีพ้ืนที่รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  

อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ คลองละง ูเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู 

จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง และคลองละงู เขตองค์การบริหารส่วน 

ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองปากปิง และคลองละงู ตลอดแนว 
  - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล   ประมาณ 52 กิโลเมตร 
  - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง   ประมาณ 100 กิโลเมตร 
  - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ประมาณ 110 กิโลเมตร 
  - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง   ประมาณ 170 กิโลเมตร 
  - เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร    ประมาณ 1,140 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีลักษณะเป็นพื ้นที่ราบมีคลองละงู คลองปากปิง และลำห้วยต่างๆ                   
เป็นอาณาเขตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ตลอดทั้งปี ส่วนใจกลางเมือง
เป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการบริการต่างๆ และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล                
เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะบุโหลน เกาะอาดัง-ราวี และสถานที่สำคัญอีกมากมาย และมีพื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่มต่ำ ติดชายฝั่งทะเลอันดามันฝั่งตะวันตก  
   

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ได้รับอิทธิพลจากลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่ายไทย และลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามัน ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ
ร้อนชื่น มี 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมี
ฤดูร้อน เพียง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน  

อุณหภูมิเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 80 มีปริมาณน้ำฝนตก เฉลี่ยทั้งปี 2,379.90 มิลลิเมตร 

 
1.4 ลักษณะของดิน  
เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอละงู ลักษณะของทรัพยากรดินภายในเขต

จังหวัดสตูล มีลักษณะดินที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพื้นที่และวัตถุต้นกำเนิดดิน สรุปได้ดังนี้ 
- บริเวณที่เป็นสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระทำของคลื่นหรือ

กระแสน้ำทะเล มีลักษณะแคบเป็นแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นช่วงๆ พบโดยทั่วไปในเขตอำเภอทุ่งหว้า และ
อำเภอละงู เนื่องจากสันหาดและสันทรายเหล่านี้เป็นทรายส่วนใหญ่ ดังนั้นดินที่พบส่วนใหญ่จึงมีเนื้อดินเป็นทราย
จัดมีการระบายน้ำมากเกินไป มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ำ 

- บริเวณที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำจากแผ่นดินที่ไหลลงสู่ทะเล 
และปะปนกับตะกอนของน้ำทะเล ทำให้มีการทับถมเกิดแผ่นดินขนานกับชายฝั่งทะเลขึ้น พื้นที่เหล่านี้จะปกคลุม
ด้วยพืชพรรณพวกไม้โกงกาง มีการระบายน้ำเลวมาก เนื่องจากมีสภาพน้ำแช่ขัง ลักษณะเนื้อดินทั่วไปเป็นดิน
เหนียวทั้งดินบนและดินล่าง พบอยู่ท่ัวไปบริเวณอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมืองสตูล 

 - บริเวณที่ราบลุ่มน้ำทะเลเคยท่วมถึง เป็นที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ถัดจากที่ราบน้ำ
ทะเลท่วมถึง เกิดจากการทับถมกันของตะกอนน้ำทะเลและเป็นบริเวณที่น้ำทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน พบในเขต
อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ลักษณะเป็นตะกอนดินเนื้อละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พวกดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งปะปนกับเปลือกหอย มักพบเปลือกหอยปนอยู่ในชั้นดินล่าง มีการ
กระบายน้ำเร็ว พืชพรรณธรรมชาติที่ข้ึนอยู่ในบริเวณนี้ส่วนมากเป็นพวกกก หรือเสม็ด แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วบริเวณนี้
ใช้ประโยชน์ในการทำนาเป็นหลัก 

- บริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงและลานตะพักลำน้ำ เป็นบริเวณที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลำ
น้ำต่างๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาลงสู่ทะเล ซึ่งการทับถมนี้จะเกิดในบริเวณที่ลุ่มริมฝั่งน้ำที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงบริเวณ
สันดินริมน้ำ ในบางแห่งจะท่วมถึงเป็นครั้งคราวในฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน 

สำหรับบริเวณที่เป็นลานตะพักน้ำนั้น มักเกติดต่อกับที่ราบลุ่มท่วมถึง ตะกอนดินที่พบจะมี
ลักษณะตั้งแต่เนื้อละเอียดจนถึงหยาบ มีการระบายน้ำเลวถึงดี พบอยู่ท่ัวๆ ไปในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล 
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- บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ดอน หรือที่ลาดเชิงเขาซึ่งเกิดจาก
การผุพังสลายตัวการชะล้างพังทลาย และการเคลื่อนย้ายวัตถุไปทับถมที่อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลการกัด
เซาะของลำธาร ดินที่พบในบริเวณนี้มักเป็นดินลึก และอาจพบดินตื้นหรือดินค่อนข้างตื้นบริเวณเนินเขาหรือเป็น
ดินที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนโดยพบเศษหินหรือก้อนหินที่กำลังผุสลายตัว ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อดินมักเป็นดินหยาบ
หรือละเอียดปานกลาง ดินมีการระบายน้ำดีพบอยู่ทั่วไปทั่วๆ ไปในทุกๆ อำเภอของจังหวัดสตูล 

- บริเวณพ้ืนที่เขาและภูเขา เป็นบริเวณท่ีมีความลาดชันของพ้ืนที่มากกว่า 35 % ขึ้นไปมีลักษณะ
เป็นสันเขา หรือเทือกเขาเป็นแนวยาว เขาและภูเขาจะทอดเป็นแนวยางเหนือใต้อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ
ของจังหวัด ซึ่งเขาและภูเขาที่ปรากฏในจังหวัดสตูลเกิดจากหินหลายชนิด เช่น เขาหินปูน ลักษณะที่พบเป็นเขาลูก
เล็กๆ อยู่เป็นหย่อมๆ หรือพบเป็นเทือกเขาใหญ่ พบบริเวณอำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และ
บางส่วนของเกาะตะรุเตา บางครั้งอาจพบปะปนอยู่กับเขาหินดินดานเป็นหินดินดานสีดำเ หินแกรนิต ลักษณะที่
พบเป็นเทือกเขาใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอำเภอควนโดน ติดต่อกับจังหวัดสงขลา และทางด้านเหนือของ
อำเภอควนกลาหลง เป็นต้น  
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 
ลำดับ 

 
ชุมชน เขตการปกครอง จำนวนประชากร พื้นที่  

(ตร.กม.) หมู่ที่ ครัวเรือน 
1 ตลาดสดพัฒนา 3 343 396 0.140 
2 ซอยขนมจีน 3 489 939 0.475 
3 เทศบาล 6 3 333 768 0.245 
4 บ้านออกพัฒนา 3 240 476 0.530 
5 8 – 9 สัมพันธ์ 3 595 841 0.411 
6 นาโต๊ะพ่อ 4 236 511 0.507 
7 เทศบาล 1 4 341 630 0.158 
8 ประชาบำรุง 4 203 431 0.145 
9 ทบ.บ้านกลาง 3, 4 2 22 - 

รวม 2,782 5,014 2.61 
    

ที่มา : ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกำแพง 
และกองช่างเทศบาลตำบลกำแพง  
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
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  2.2 การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งของเทศบาลตำบลกำแพง ครั้งหลังสุด เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์
ในอนาคต) 

ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 5 ปี ย้อนหลัง 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ประชากรชาย (คน) 2,423 2,422 2,411 2,403 2,384 
ประชากรหญิง (คน) 2,603 2,601 2,585 2,584 2,608 
รวมประชากร (คน) 5,026 5,023 4,996 4,987 4,992 
ครัวเรือน (ครัวเรือน) 2,606 2,678 2,710 2,743 2,765 

 

ที่มา : ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกำแพง  
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

 
 
        ประชากร  ณ เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน   
   - ประชากรเพศชาย จำนวน 2,391 คน 
   - ประชากรเพศหญิง จำนวน 2,623 คน 
   - จำนวนครัวเรือน จำนวน 5,014 คน 
 

ตารางแสดงจำนวนประชากรรายชุมชน 
 

หมู่ที่ ชุมชน ประชากร รวมจำนวน 
ประชากร 

จำนวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง 

3 ตลาดสดพัฒนา 181 215 396 343 
3 ขนมจีน 466 473 939 489 
3 เทศบาล 6 342 426 768 333 
3 บ้านออกพัฒนา 231 245 476 240 
3 8-9 สัมพันธ์ 405 436 841 595 
4 นาโต๊ะพ่อ 270 241 511 236 
4 เทศบาล 1 297 333 630 341 
4 ประชาบำรุง 188 243 431 203 

3,4 ทบ.บ้านกลาง 11 11 22 2 
รวม 2,391 2,623 5,014 2,782 

 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลกำแพง  

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 



6 
 

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ป ี 28 30 58  38 ป ี 55 33 88 

1 ปี 24 24 48  39 ป ี 40 30 70 
2 ปี 42 34 76  40 ป ี 32 38 70 
3 ปี 40 27 67  41 ป ี 41 37 78 
4 ปี 39 40 79  42 ป ี 41 32 73 
5 ปี 32 40 72  43 ป ี 27 45 72 
6 ปี 46 40 86  44 ป ี 33 51 84 
7 ปี 42 38 80  45 ป ี 38 39 77 
8 ปี 38 40 78  46 ป ี 30 37 67 
9 ปี 40 27 67  47 ปี  19 35 54 
10 ป ี 40 42 82  48 ป ี 42 40 82 
11 ปี  29 36 65  49 ป ี 28 46 74 
12 ป ี 25 44 69  50 ป ี 33 37 70 
13 ป ี 30 28 58  51 ป ี 38 51 89 
14 ป ี 30 32 62  52 ป ี 28 40 68 
15 ป ี 30 28 58   53 ป ี 25 36 61 
16 ป ี 31 24 55  54 ป ี 31 33 64 
17 ป ี 35 28 63   55 ป ี 29 42 71 
18 ป ี 34 35 69  56 ป ี 23 38 61 
19 ป ี 33 34 67  57 ป ี 32 35 67 
20 ป ี 28 34 62  58 ป ี 25 29 54 
21ป ี 20 30 50  59 ป ี 26 30 56 
22 ป ี 27 31 58  60 ปี  22 27 49 
23 ป ี 35 43 78  61 ป ี 24 28 52 
24 ป ี 32 35 67  62 ป ี 18 21 39 
25 ป ี 32 36 68  63 ป ี 22 20 42 
26 ป ี 34 37 71  64 ป ี 16 23 39 
27 ป ี 35 34 69  65 ป ี 22 27 49 
28 ป ี 42 31 73  66 ป ี 19 22 41 
29 ป ี 41 42 83  67 ป ี 20 23 43 
30 ป ี 29 37 66  68 ป ี 19 25 44 
31 ป ี 30 40 70  69 ป ี 15 30 45 
32 ป ี 34 29 63  70 ป ี 19 22 41 
33 ป ี 35 40 75  71 ป ี 16  18 34 
34 ป ี 30 38 68  72 ป ี 10 16 26 
35 ป ี 33 50 83  73 ป ี 13 11 24 
36 ป ี 39 38 77  74 ป ี 6 14 20 
37 ป ี 38 32 70  75 ป ี 15 9 24 

24 
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ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
76 ป ี 12 12 24  89 ป ี 3 3 6 
77 ป ี 5 9 14  90 ป ี 6 4 10 
78 ป ี 14 11 25  91 ป ี 3 2 5 
79 ป ี 10 14 24  92 ป ี 3 1 4 
80 ป ี 11 8 19  93 ป ี 2 3 5 
81 ป ี 5 10 15  94 ป ี 0 0 0 
82 ป ี 5 4 9  95 ป ี 0 5 5 
83 ป ี 10 4 14  96 ป ี 0 0 0 
84 ปี  3 12 15  97 ป ี 0 1 1 
85 ปี  6 4 10  98 ป ี 1 2 3 
86 ป ี 9 3 12  99 ปี  0 1 1 
87 ป ี 0 3 3  100 ป ี 1 0 1 
88 ป ี 5 4 9  มากกว่า 100 ป ี 0 4 4 

 
ที่มา : ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกำแพง  

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
 
 
 
  จำนวนผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลกำแพง 
  พบว่าเทศบาลตำบลกำแพงมีผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 850 คน  แยกเป็น
ชาย 390 คน และหญิง 460 คน  
 

ตารางจำนวนผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลกำแพง ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
 

 

ท้องถิ่น 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) 
 
เทศบาลตำบลกำแพง 

 
770 

 

 
785 

 

 
789 

 
817 

 

 
840 

 
ที่มา : ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกำแพง  

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  เทศบาลตำบลกำแพง มีหน่วยงานทางการการศึกษา และมีรูปแบบการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 แห่ง  
 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง 
ที ่ ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จำนวนห้องเรียน 
1 บริบาล 11 11 22 1 
2 อนุบาล 1 19 11 30 1 
3 อนุบาล 2 18 18 36 1 
4 อนุบาล 3 20 24 44 2 

รวมทั้งสิ้น 68 64 132 5 
 

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจังหวัดสตูล                  
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลละงู  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 100 ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีวัด จำนวน 1 แห่ง คือ วัดอาทรรังสฤษฎ์ มัสยิด จำนวน 2 แห่ง                  
คือ มัสยิดดารุสอาดีย์ (มัสยิดกลางกำแพง) และมัสยิดปากีสถาน ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง คือ ศาลเจ้ากวงฮกเกง 
ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 78 นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 20 และศาสนาอื ่นๆ                     
ร้อยละ 2 และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 

4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 1 แห่ง                  
มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่งใน 8 ชุมชน  และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก) 
จำนวน 4 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 8 แห่ง การแพทย์แผนไทย จำนวน 1 แห่ง และประชาชนสามารถ
ไปใช้บริการจากโรงพยาบาลละงู ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลประมาณ 5 กิโลเมตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 
 

ตารางแสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี 2557 - 2561 
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

โรค ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2551 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
1. อุจจาระร่วง 283 1,550.85 411 2,252.30 286 1,567.30 207 1,134.37 228 1,217.43 
2. ไข้เลือดออก 160 876.81 71 389.08 215 1,178.21 11 60.28 32 171.07 
3. ตาแดง 101 553.49 63 345.24 24 131.52 21 115.08 19 101.45 
4. สุกใส 50 274.00 31 169.88 14 76.72 24 131.52 19 101.45 
5. ปอดบวม 29 158.92 62 339.76 88 482.24 78 427.44 105 560.66 
6. มือ เท้า ปาก 20 109.60 37 202.76 24 131.52 25 137.00 30 160.19 
7. โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

9 49.32 5 27.40 12 65.76 9 49.32 14 74.75 

8. ไข้หวัดใหญ่ 8 43.48 2 10.96 4 21.92 26 142.48 25 133.49 
9. คางทูม 4 21.92 2 10.96 2 10.96 1 5.48 0 0.00 
10. หัด 3 16.44 2 10.96 2 10.96 2 10.96 0 0.00 
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4.3 อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  เทศบาลตำบลกำแพง มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนไม่มีอาชญากรรมในพื้นที่ มีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                   
ที่จัดตั้งโดยเทศบาลตำบลกำแพง มีการจัดตั้งศนูย์ปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลกำแพง และงานเทศกิจ  
  คดีอาชญากรรม (ข้อมูลสถิติความรุนแรงหรือสถานการณ์ความขัดแย้ง)  
 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ของ สถานีตำรวจภูธรละงู  
ระหว่างปี 2560 – 2561 

 

ประเภทความผิด ม.ค. - ธ.ค.  
2560 

ม.ค. - ธ.ค.  
2561 

รวม 

1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างการและเพศ 2 1 3 
1.1 ถูกทำร้าย 2 1 3 
2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 1 2 3 
2.1 ลักทรัพย์ (รถจักรยานยนต์) 1 2 3 
3. คดีความพิเศษ 2 3 5 
3.1 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 1 1 2 
3.2 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 1 0 1 
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ของหนีภาษี) 0 2 2 
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 16 65 81 
4.1 อาวุธปืนธรรมดา 2 1 2 
4.2 ยาเสพติด (ประเภท 1) 6 42 48 
4.3 ยาเสพติด (ประเภท 2) 0 1 1 
4.4 ยาเสพติด (ประเภท 4) 1 0 1 
4.5 ยาเสพติด (ประเภท 5) 4 13 17 
4.6 ยาเสพติด (จำหน่วยประเภท 5) 1 2 3 
4.7 การพนัน (ทายผลฟุตบอล) 1 3 4 
4.8 การพนัน (เล่นไพ่) 0 1 1 
4.7 การพนัน (หวยรายวัน) 1 2 3 

รวมสถิติคดีอาญา 21 71 92 
 

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรละง ู
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  4.4 ยาเสพติด 
   สถานการณ์ยาเสพติด 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดจำแนกตามประเภทยาเสพติด 
 

ประจำปี 
 

จำนวนผู้เสพยาเสพติด (คน) 
จำนวน 

ผู้จำหน่าย 
ยาเสพติด (คน) 

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวม ประเภท 5 
2560 6 - - 1 4 11 1 
2561 42 1 - - 13 56 2 
รวม 48 1 - 1 17 67 3 

 

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรละง ู
 
  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ยาเสพติดมีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุกพื้นที่ซึ่งข้อมูล   
การจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 พบว่า ยังคงมีการนำยาเสพติดจากพื้นที่อื่นๆ                    
มายังภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งรูปแบบการนำเข้ามีทั้งการนำเข้ามาพร้อมตัวบุคคล ลำเลียงขนส่งมาทางรถไฟโดยสาร                    
ซุกซ่อนภายในรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น โดยยาเสพติดที่มีการลักลอบลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ ได้แก่ พืชกระท่อม 
ยาบ้า ก ัญชาแห้ง ไอซ์ ยาแก้ไข เฮโรอีน อัลปราโซแลม และยาประเภทต่างๆ ที ่นำมาใช ้ในทางที ่ผิด                   
เช่น ทรามาดอล โคลนาซีแพม และอิริมิน 5         
  กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด 
  กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนและมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ มากขึ้น 
เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ทำงานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน  
 

       ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561- 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวช้ีวัด จปฐ ปี 2561 
  ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ของเทศบาลตำบลกำแพงในเขตชมุชน 
ทั ้ง 8 ชุมชน 1,258 ครัวเรือน เพศชาย 999 คน เพศหญิง 997 คน รวม 1,996 คน จัดเก็บระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนเทศบาลตำบล
กำแพง ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้  
  หมวดที่  1  สุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 0 คน 
  ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 0 คน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 105 คน ผ่านเกณฑ์ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมา
สำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม            
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจ
ทั้งหมด 1,489 คน ผ่านเกณฑ์ 1,487 คน คิดเป็นร้อยละ 99.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 
  ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที                 
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจ 1,965 คน ผ่านเกณฑ์ 1,965 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  หมวดที่  2  สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ในรอบปีที่               
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 
ลิตรต่อวัน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ในรอบปีที่      
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,257 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.92 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.08 
  ตัวชี ้วัดที ่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในรอบปีที ่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ในรอบปีที่ผ่านมา
สำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 
1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,257 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.92 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
0.08 
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  หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 15 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 27 คน ผ่านเกณฑ์ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจ
ทั้งหมด 105 คน ผ่านเกณฑ์ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 79.05 ไม่ผ่านเกณฑ์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.95 
  ตัวช้ีวัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 
8 คน ผ่านเกณฑ์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวช้ีวัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1 คน ผ่านเกณฑ์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ในรอบปีที่ 
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,305 คน ผ่านเกณฑ์ 1,303 คน คิดเป็นร้อยละ 99.85 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.15 
  หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวช้ีวัด  
  ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,187 
คน ผ่านเกณฑ์ 1,185 คน คิดเป็นร้อยละ 99.83 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
  ตัวช้ีวัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 555 คน 
ผ่านเกณฑ์ 543 คน คิดเป็นร้อยละ 97.84 ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 
  ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านสำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน                    
ผ่านเกณฑ์ 1,180 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.80 ไม่ผ่านเกณฑ์ 78 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.20 
  หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวช้ีวัด 
  ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,996 คน ผ่านเกณฑ์ 
1,996 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวช้ีวัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,996 คน ผ่านเกณฑ์ 
1,990 คน คิดเป็นร้อยละ 99.70 ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
  ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน
รอบปีที่ผ่านสำรวจทั้งหมด 1,965 คน ผ่านเกณฑ์ 1,965 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวช้ีวัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 555 คน ผ่านเกณฑ์ 555 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวช้ีวัดที่ 28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 26 คน ผ่านเกณฑ์ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ในรอบปีที่ผ่านสำรวจทั้งหมด 18 คน ผ่านเกณฑ์ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,257 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.92 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.08  
  ตัวชี้วัดที ่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน          
ผ่านเกณฑ์ 1,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
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สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน เทศบาลตำบลกำแพง ปี 2561 
  สรุปรายได้เฉลี ่ยครัวเรือน เทศบาลตำบลกำแพง ในรอบปีที ่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 
ครัวเรือน มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 239,488.98 บาท/ปี แหล่งรายได้ของครัวเรือน ดังนี้  

1. อาชีพหลัก 209,473.94 บาท/ปี 
2. อาชีพรอง 5,190.22 บาท/ปี 
3. รายได้อ่ืน 15,280.52 บาท/ปี 
4. ทำ-หาเอง 9,544.29 บาท/ปี   

สรุปรายได้เฉลี่ยบุคคล เทศบาลตำบลกำแพง ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,996 คน                   
มีรายได้บุคคลเฉลี่ย 150,940.45 บาท/ปี 

 
 

สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน เทศบาลตำบลกำแพง ปี 2561 
  สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน เทศบาลตำบลกำแพง ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,258 
ครัวเรือน มีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 175,608.67 บาท/ปี แหล่งรายจ่ายของครัวเรือน ดังนี้  

1. ต้นทุนการผลิต 27,026.23 บาท/ปี 
2. อุปโภคบริโภคท่ีจำเป็น 131,304.61 บาท/ปี 
3. อุปโภคบริโภคท่ีไม่จำเป็น 15,761.13 บาท/ปี 
4. ชำระหนี้สิน 1,516.69 บาท/ปี   

  สรุปรายจ่ายเฉลี่ยบุคคล เทศบาลตำบลกำแพง ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 1,996 คน                 
มีรายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 110,679.21 บาท/ปี 
 

สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของเทศบาลตำบลกำแพง ปี 2561 
  ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเทศบาลตำบลกำแพง ปี 2561  เท่ากับ 9.49 ซึ่งมีระดับ
ความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนอยู่ในระดับมากท่ีสุดในอำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  - ทางบก เทศบาลตำบลกำแพง มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอ 
และตำบล ทางหลวงที่อยู่ในพื้นท่ีเทศบาลตำบลกำแพงมีท้ังสิ้น 2 สายทาง ระยะทางรวม 3.082 กิโลเมตร  ได้แก่  
   (1) ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอน ละงู – ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม. 0+000 -    
กม. 0+888 รวมระยะทาง 0.888 กิโลเมตร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยังตำบลใกล้เคียง คือ ตำบลละงู 
และตำบลปากน้ำ   
   (2) ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ละงู – ทุ่งหว้า ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+731 
ระยะทางยาว 0.731 กิโลเมตร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยังอำเภอใกล้เคียง คือ อำเภอทุ่งหว้า และ                 
ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ทางเดิมเข้าเทศบาลตำบลกำแพง ระหว่าง กม. 35+900 - กม. 37+363 ระยะทาง
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รวม 1.463 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยังตำบลตำบลใกล้เคียง คือ ตำบลกำแพง และตำบล
ละงู  
  - ทางน้ำ มีคลองหลัก 2 สาย คือ คลองละงู ความยาว  4.6 กิโลเมตร และคลองปากปิง                    
ความยาว 1.9 กิโลเมตร การคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เป็นการเดินทางเพ่ือการประมงพ้ืนบ้าน ห้วยลังกา ความยาว 
0.6 กิโลเมตร 
  - ทางรถไฟ สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ยะลา,      
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ หรือกรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสาร
ประจำทางเข้าอำเภอละงู ระยะทาง 100 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตัง 
ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ เข้าสู่อำเภอละงู  
  - ทางอากาศ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา หรือจังหวัดตรัง ดังนี้ 
  เส้นทางที ่ 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ แล้วต่อรถตู ้โดยสารประจำทางจากตัวอำเภอหาดใหญ่                      
เข้าอำเภอละงู ประมาณ 110 กิโลเมตร 
  เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ - ตรัง แล้วต่อรถตู้โดยสารหรือรถประจำทางจากในเมืองสู่อำเภอละงู 
ประมาณ 100 กิโลเมตร  
  เทศบาลตำบลกำแพง มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอและจังหวัด
ใกล้เคียง โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่ 
  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายละงู – ฉลุง และสายฉลุง – สตูลทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 406 เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร 
  2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 5052 สายละงู - ปากบารา เป็นเส้นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ท่าเทียบเรือปากบารา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
  3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายละงู - ตรัง เป็นเส้นทางหลักที่สามารถเดินทางไปจังหวัด
ตรัง ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
  4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายละงู - ฉลุง - อำเภอหาดใหญ่ เป็นเส้นทางไปอำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 114 กิโลเมตร 
  5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายละงู – สามแยกบ้านสวนเทศ สามแยกนิคม 4137 - 
อำเภอหาดใหญ่ เป็นเส้นทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร  
 
  5.2 การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงเทศบาลตำบลกำแพง มีจำนวน 1 แห่ง คือ สำนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู    
   
  5.3 การประปา 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีที่ทำการการประใกล้เคียง 1 แห่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอละงู 
และมีสถานีผลิตน้ำประปาใกล้เคียง จำนวน 1 แห่ง คือ อำเภอละงู  
 
  5.4 โทรศัพท์ 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีสำนักงานให้บริการโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในตำบลละงู อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล 1 แห่ง คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล คือ บริษัทสัมปทาน (TT&T) 
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  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ไปรษณีย์  
  เทศบาลตำบลกำแพง มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีสถานที่
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลกำแพง 
  - โครงการเน็ตประชารัฐ 
  การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (โครงการเน็ต
ประชารัฐ) ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์ไอซีทีเทศบาลตำบลกำแพง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีเนื้อที่ทั ้งหมด 2.61 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ถือครองเพื่อทำการเกษตร 
527.5 ไร่ ซึ่งเป็นครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินกับเทศบาลตำบลกำแพง พ้ืนที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ แยกดังตารางดังนี้ 
 

ตารางแสดงจำนวนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลตำบลกำแพง ปี 2562  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตารางวา) คิดเป็นร้อยละ 

ทำนา 18-3-12.8 1.30 
พืชล้มลุก 135-1-44.3 9.34 
มะพร้าว 19-2-48.1 1.35 
ไม้ยืนต้น 311-0-10.4 21.47 
สวนยางพารา 42-3-3.9 2.95 

 
ที่มา : กองคลัง เทศบาลตำบลกำแพง 

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562 
 
  6.2 การประมง 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีพื้นที่ติดพื้นที่น้ำจืด และติดพื้นที่ใกล้เคียง คือ ตำบลละงู ตำบลปากน้ำ 
และตำบลแหลมสน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
ในการผลิตสินค้าด้านการประมง และประมงพ้ืนบ้าน โดยแยกเป็นรายละเอียดกิจกรรมหลักดังนี้ 
  1) การประมงพ้ืนบ้าน เป็นการทำการประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนประชาบำรุง และชุมชนเทศบาล 1 
  2) การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นการเลี้ยงปลาน้ำจืดในคลองละงู สัตว์น้ำที่เลี้ยงส่วนใหญ่ปลานิลแปลง
เพศในกระชังเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์และรายได้เสริมในครัวเรือน ส่วนปลาดุก เป็นการเลี้ยงเพื่อไว้บริโภค 
  3) การจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้ำลำคลอง เพื่อนำมาบริโภคใน
ครัวเรือน 
  4) ท่าเรือประมง สำหรับชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต 
มีจำนวน 2 แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนประชาบำรุง และชุมชนเทศบาล 1  
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  6.3 การปศุสัตว์ 
  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงผสมผสานกับอาชีพ
หลัก ก็คือการค้าขาย การประมง การทำสวนยางพารา การทำปาล์มน้ำมัน การทำไร่-ทำนา เป็นต้น และประชาชน
ที่เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อครัวเรือนมีจำนวนน้อย
และมักเลี้ยงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ 
  6.4 การบริการ 
  การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และน้ำประปามี
จำนวนเพิ่มขึ้น ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าและประปาของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด 
และสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
  6.5 การท่องเที่ยว  
  เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งอยู่พื้นที่เขตการปกครองอำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่ง                  
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และมีโบราณสถาน มีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญ
ของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และชาว ไทย 
ดังนั้น การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของจังหวัดสตูล พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยงภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย ซึ ่งสามารถพัฒนาไปสู ่การเชื ่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ทั้งนิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขา 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกันของท่องเที่ยว  
  เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเมืองเศรษฐกิจย่านการค้าปลีก - ส่ง ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านประตูสู่
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เกาะเขาใหญ่                   
เกาะลิดี เกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ บ้านบ่อเจ็ดลูก หาดปากบารา อ่าวนุ่น น้ำตกวังสายทอง 
น้ำตกปาหนัน น้ำตกธาราสวรรค์ น้ำตกยาโรย น้ำโตนปลิว  ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต  บึงทะเลบัน เป็นต้น ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงสภาพตามธรรมชาติ การเดินทางจะต้องผ่านพื้นที่ของเทศบาลตำบลกำแพง 
นักท่องเที ่ยวต้องแวะจับจ่ายสินค้าต่างๆ ทำให้มีเง ินสะพัดในเขตเทศบาลตำบลกำแพงเป็นจำนวนมาก                              
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และในพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ริมคลองละงู และมี
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และมีสวนสาธารณะอยู่ติดแนว                 
ลำคลองละงู มีท่าริมน้ำบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การออกกำลังกายและการพักผ่อน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
  การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
  1. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู  

- ลักษณะเด่นของสถานที่       หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชีวิต  
- รูปแบบกิจกรรม  ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี ซื้อสินค้า  

พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้านละงู ได้ก ่อสร้างขึ ้นเมื ่อ พ.ศ. 2544 ภายใต้การนำของนายสัมฤทธิ์                          
เลียงประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ในขณะนั้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองละงูสืบไป จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคาร และได้รับความร่วมมือจากคุณอภิวัฒน์  ไซยกุล ผู้ชอบสะสมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุมากกว่า 5,000 ชิ้น 
มาร่วมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงไว้บนชั้นสองของอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกำแพง และอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ตรงข้ามวัดอาทรรังสฤษฎิ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 
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ภายใต้การนำของ นายวิชิต แซ่ลิ ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์                        
โดยจัดหมวดหมู่พร้อมทั ้งทำป้ายบอกรายละเอียด ศิลปวัตถุ โบราณวั ตถุ เป็นรายชิ ้น เพื ่อให้พร้อมแก่การ                     
ให้บริการเยาวชน ประชาชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้บริการในวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ ตั ้งแต่เวลา           
08.30 – 16.30 น. หยุดวันจันทร์ ถึงวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท 
นักเรียนในเครื ่องแบบ 5 บาท ซึ ่งเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่เปิดให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู ้ การศึกษาค้นคว้า                            
ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง 
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง ติดท่าน้ำลำคลองละงู ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านออกพัฒนา 

หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ภายในสวนสาธารณะมี
อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ห้องละหมาด ซุ้มเรียนรู้ตามอัธยาศัยไว้
สำหรับอ่านหนังสือ สระน้ำรอบศาลา 8 เหลี่ยมอยู่กลางน้ำไว้สำหรับนั่งพักผ่อน/ พื้นที่ออกกำลังกายโดยมีลู่วิ่ง             
ลาดยางสังเคราะห์ความยาวโดยรอบ 500 เมตร พร้อมสถานีออกกำลังกายรอบสระ 11 สถานี ศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬามีพื ้นที ่ใช้สอยรวม 546 ตารางเมตร ห้องสมุดเป็นมุมอ่านหนังสือต่างๆ โดยบริเวณในเขตพื ้นที่
สวนสาธารณะ ได้มีการพัฒนาสร้างท่าน้ำ เพื่อเป็นแนวกั้นตลิ่งหรือน้ำกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดแนวริมคลองละงู                     
และใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการเดินออกกำลังกาย หรือพักผ่อนในยามเช้ามืด และตอนเย็นบรรยากาศร่มรื่น
อยู่ติดลำคลองละง ู

6.6 อุตสาหกรรม 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีอุตสาหกรรมอาหารขนาดย่อมภายในครัวเรือน เช่น โรงงานทำขนมจีน
ขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็นบุคคลในพื้นที่เป็นอุตสาหกรรม                   
ในครัวเรือน 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มอาชีพทำขนมพ้ืนเมืองชุมชนนาโต๊ะพ่อ 
2. กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง 
3. กลุ่มเลี้ยงโค 

6.8 แรงงาน 
การมีงานทำและรายได้ของประชากรเทศบาลตำบลกำแพง จากสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความ

เป็นพื้นฐาน ปี 2561 ระดับตำบล ดังนี้ 
1. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ จำนวนที่สำรวจทั้งหมด 1,187 คน ผ่านเกณฑ์               

1,185 คน คิดเป็นร้อยละ 99.83  ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
2. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ จำนวนที่สำรวจทั้งหมด 555 คน ผ่านเกณฑ์ 543 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.84 ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 
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รายงานสรุปจำนวนผู้มารายงานตัวต่ออายุบัตรและจดทะเบียนใหม่ แยกตามประเภิจกิจการ 
 

ลำดับ ประเภทกิจการ จำนวน
นายจ้าง 

เมียนมา ลาว กัมพูชา รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ประมง 5 28 0 28 0 0 0 4 0 4 32 0 32 
2 ต่อเนื่องประมงทะเล 1 4 10 14 0 0 0 0 0 0 4 10 14 
3 เกษตรและปศสุัตว ์ 3 3 2 5 1 0 1 0 0 0 4 2 6 
4 กิจการก่อสรา้ง 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4 
5 ผู้รับใช้ในบ้าน 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
6 ค้าส่ง ค้าปลีก  

แผงลอย 
2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

7 แปรรูปสัตว์น้ำ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
รวม 15 38 18 56 1 1 2 4 0 4 43 19 62 

ผู้ติดตาม - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีว ัดในพระพุทธศาสนา 1 ว ัด มัสยิด 2 แห่ง บานาซะห์  3 แห่ง                          
ศาลเจ้า 1 แห่ง ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) 1 แห่ง  ประชาชนส่วนใหญ่              
นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืน ๆ ตามลำดับ 
  7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  1) การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การขลิบ
ผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “เข้าแขก” หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระทำ          
แก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
  2) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้ากวงฮกเกง                     
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นการเริ ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา                      
7-10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ควรจะถือศีล ทำบุญทำทาน เพ่ือเป็นการชำระท้ังร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ 
  3) วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรา
ยออิฎิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฎิลฟิตรีตรงกับวันที่ หนึ่งของ
เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารีรายออิฎิลอัฎฮา หรือที่เรียกว่า “วันฮารีรายอหัจญี” 
หมายถง วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 
10 ของเดือนซุลฮิจยะฮ์ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย ของมุสลิมทั่ว
โลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันนี้ว่า “วันอีดใหญ่” 
  4) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ: رمضان; อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด "รอมะฎอน" หรือ 
"รอมฎอน" คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์ในศาสนาอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้                   
จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "เดือนบวช" และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญท่ีสุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้
เข้าถึงอัลลอฮ์ และเพ่ือให้มีความอดทน (ตบะ), การอุทิศส่วนกุศล ระลึกถึงภาวะขาดแคลนอาหาร และผู้ที่ไม่ได้รับ
การดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับ
มนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพ่ือศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้ และโลกหน้า
จะเป็นอย่างไร จะต้องปฏิบัติธรรมะเพื่อตนเองอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนี คือการละหมาด       

https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B9%8C
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ตะรอเว ียะฮ์ในยามค ่ำของเด ือนนี้  เม ื ่อส ิ ้น เด ือนเราะมะฎอนแล ้ว จะม ีการเฉล ิมฉลองในว ันท ี ่  1                                    
เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริ หรือ วันอีดเล็ก 
  5) งานเมาลิดกลางกำแพง เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลักคำสอนและผลงานของ
ท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพื่อผนึกกำลังของพี่น้องมุสลิมในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงพฤษภาคมของทุกปี  

6) ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีท่ีเทศบาลให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งตรง
กับวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นเอกลักษณ์และเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลกำแพง 

7) งานเชิดชูเกียรติหลวงปู่คง เพื่อเป็นการรำลึกคุณงามความดีของหลวงปู่คง ที่ได้บุกเบิกและ
ก่อตั ้งวัดอาทรรังสฤษฎิ ์ ขึ ้น หลักจากนั ้นได้พัฒนาวัดอาคารรังสฤษฎิ ์จนเป็นที ่รู ้จักอย่างแพร่หลายในหมู่
พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่อำเภอละงูและบริเวณใกล้เคียง และมรณภาพ เมื่ อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2520          
ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของท้องถิ่นและควรแก่การเคารพบูชา พุทธศาสนิกชนจึงนำวันมรณภาพของท่าน                       
ซึ ่งตรงกับวันที ่ 25 ธันวาคมของทุกปี ร่วมกันจัดงานเชิดชูเกียรติหลวงปู ่คงขึ ้น เพื ่อยกระดับจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนให้เป็นศูนย์รวมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ประกอบกับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้
อำเภอละงู เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นปูชนียบุคคลที่ควรสักการะของบ้านเมือง 
  8) ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 
เหตุที่ทำให้เกิดประเพณี เนื่องจากสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าวกลาในนาของชาวบ้านทำให้ได้รับความ
เดือดร้อน ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน คือในช่วงวันแรม
หนึ่งค่ำเดือนแปดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี ในช่วงเข้าพรรษานี้
ประชาชนจะนำเทียนไปถวายเพราะเชื่อว่าถวายเทียนพรรษาเป็นผลให้เกิดความเฉลียวฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม 
สำหรับการหล่อเทียนพรรษา นั้นถือว่าเป็นประเพณีศาสนาซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
มาเป็นเวลายาวนานเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน  
  9) ตัมมัตอัลกุรอ่าน  พิธีตัมมัตอัลกุรอ่านเป็นกิจกรรมที่สังคมมุสลิมจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
การศึกษาคัมภีร์กุรอ่านซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมและเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่ผู้ที่สามารถอ่านคัมภีร์กุรอ่ าน
จบทั้งเล่ม “ตัมมัต” เป็นภาษาอาหรับแปลว่า จบ หรือเสร็จสิ้นสมบูรณ์  กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากศาสนบัญญัติ
ของอิสลามกำหนดให้ผู้ปกครองมุสลิมต้องส่งให้ลูกของตนได้รับการศึกษาศาสนาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ บทบัญญัตินี้
เป็นคำสั่งของนบีมุฮัมมัดซึ่งมุสลิมทั่วโลกปฏิบัติกันมานานเกือบ 1,500 ปีแล้ว ผู้ปกครองคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่นี้                 
ถือว่ามีความผิดในทางศาสนา ด้วยเหตุนี้ ในสังคมมุสลิมจึงมีโรงเรียนสอนศาสนาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนเคียงข้าง
มัสยิด สังคมมุสลิมจึงเป็นสังคมที่เรียกว่า บ.ร.ม. นั่นคือ บ้าน โรงเรียน มัสญิด ในพิธีตัมมัตเมื่อทุกคนนั่งพร้อมแล้ว 
พิธีตัมมัตอัลกุรอานจะเริ่มโดยการที่ครูสอนคัมภีร์กุรอ่านมาอ่านนำบทสั้นๆให้เด็กอ่านตามสองหรือสามบทก่อน 
หลังจากนั้นจะปล่อยให้เด็กๆ อ่านเองอีกประมาณสิบกว่าบทเพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้เห็นว่าเด็กที่เข้าพิธีสามารถอ่าน
คัมภีร์กุรอ่านได้เอง เมื่อเด็กๆ อ่านคัมภีร์กุรอ่านจบตามที่กำหนดไว้แล้ว อิมาม ครูและผู้อาวุโสก็จะอ่านคำ
สรรเสริญนบีมูฮัมมัดเป็นทำนองเสนาะและกล่าวคำวิงวอนขอพรให้แก่เด็กและผู้ร่วมงาน  
 
 
 
 
 
 

https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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  7.3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภาษาถิ่น 
  1) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดและพัฒนาจนเกิดความเป็น
มาตรฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกอบอาชีพธรรมชาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพ ทั้งในด้าน
การประมง การเกษตร การพาณิชย์ และหัตถกรรม ชาวเทศบาลตำบลกำแพงได้นำภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
เทคโนโลยีท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพดังนี้ 
  - เบ็ด เบ็ดเป็นเครื่องมือที่ใช้จับปลาชนิดหนึ่ง แต่มีหลายลักษณะ เช่น เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับ
เสาทั้งสองด้านหรือมีเสาด้านเดียว โดยมีเบ็ดผูกติดไว้เป็นช่วงสั้นๆ จนหมดสายเชือก และมีเหยื่อเกี่ยวกับที่ตัวเบ็ด 
ทิ้งไว้ 6 – 12 ชั่วโมง จึงไปกู้หรือเก็บปลาที่ติดเบ็ด, เบ็ดทง เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่ง โดยใช้ไม้ไผ่เหลา
เป็นคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผูกไว้ที่ปลายเบ็ดซึ่งสามารถไหวตัวอ่อนไปมาได้ ใช้จับปลาได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม 
เหยื่อที่ใช้คือ ลูกปลาหรือปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ไส้เดือน ปลาหมึก กุ้ง ฯลฯ  
  - มะหลาด ทำจากไม้ไผ่เหมือนเซงเลง แต่แบ่งส่วนต่างๆ เป็นสามส่วนหรือสามห้องโดยแต่ละ
ห้องจะเป็นทางเข้าของปลา เรียกเข้าว่า “งา” แต่ละห้องสามารถให้ปลาเข้าไปติดตามขนาดของปลา เช่น ห้องแรก
ปลาตัวใหญ่ ห้องที่สองปลาขนาดเล็กลง และห้องที่สามปลาขนาดเล็กมาก มะหลาดใช้ดักจับปลาตามทางเดินของ
ปลาหรือตามท่ีน้ำไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาติ 
  - ไซ เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบมีลักษณะ การทำและ
การใช้แตกต่างกัน ได้แก่ ไซนั่ง คือ ไซที่ทำปากหรือช่องไว้ตรงด้านข้างตอนล่าง เมื่อนำไปดักปลาจะวางในแนวตั้ง, 
ไซนอน คือ ไซที่มีปากหรือช่องอยู่ตรงกลางตัวไซเป็นระยะๆ หรืออยู่ตอนหัวและท้ายของไซ เวลาดักไซชนิดนี้จะ
วางอยู่ในแนวนอน 
  - สุ่ม เป็นเครื่องมือดักสัตว์ มีลักษณะและวิธีการดักคล้ายไซ แต่เล็กกว่าไซ ทำจากไม้ไผ่หรือทาง
ของกะพ้อหรือทางจาก ใช้ดักสัตว์น้ำตรงบริเวณท่ีมีน้ำไหล เช่น คู หรือ ร่องน้ำ หรือบริเวณคันนา 
  - โพง เป็นเครื่องมือสำหรับวิดน้ำเข้านา มีหลายลักษณะได้แก่ โพงปี๊บ ทำจากปี๊บโดยตัดด้านที่
เป็นฝาออก ใช้ไม้ตีขนาบไว้ 2 ข้าง สำหรับเป็นที่ยึดของเชือก 2 ด้าน ใช้แรงคนสำหรับวิดน้ำ, โพงรูปเรือครึ่งท่อน 
ทำจากกาบหมากหรือสังกะสี ใช้แรงคนในการวิดน้ำ 
  - โป๊ะ เป็นการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ไม้ไผ่กั ้นเป็นคอกเปิดช่องทางให้ปลาเข้าไป แล้วใช้               
อวนดัก เป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดทำให้เกิดคลื่น คลื่นทำให้ไม้ไผ่ที่ปักไว้เป็นคอกดักปลานั้น
เกิดการสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไม้ไผ่เกิดความกลัวและหลงกลจึงว่ายไปตามช่องทางของโป๊ะเข้าไปติดอวน 
  - นูคัน (ธนูคัน) เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ คันธนูทำจากไม้ไผ่ สายธนูทำจากหวาย ตรงกลางเส้นหวาย
ถักเป็นรางของลูกกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวตากให้แห้ง จะต้องยิงกระสุนดินอย่างถูกวิธี มิฉะนั้นจะถูกมือของผู้ยิง  
  - มุ้งดักแมลง เป็นเครื่องมือจับแมลง โดยใช้มุ้งลวดทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เปิดช่องว่างที่ตีนมุ้ง                 
ให้แมลงสามารถเข้าไปกินเหยื่อได้ ใช้เปลือกจำปาดะเป็นเหยื่อล่อแมลง แมลงกินเหยื่อเสร็จจะบินไปติดมุ้งลวดถ้า
ทำมุ้งลวดไว้บนบ่อปลา แมลงก็จะเป็นเหยื่อของปลาต่อไป 
  - ฉับโผง  เป็นวัตถุประดิษฐ์ที่เด็กสมัยก่อนนิยมเล่นกัน วิธีการทำประดิษฐ์นำไม้ไผ่ขนาดเล็ก                
มาตัดให้เหลือ 1 ปล้องมีรูกลวงตรงกลางตลอดลำ (ยาวประมาณ 1 คืบ) เรียกส่วนนี้ว่า “บอกฉับโผง” จากนั้นนำ                         
ไม้ไผ่ความยาว 1.5 คืบมาเกลาให้กลม ขนาดพอที่จะกระทุ้งเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ได้ พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่
ขนาดเท่ากระบอกฉบับโผงความยาวประมาณ 0.5 คืบ สวมโคนไม้ไผ่ส่วนที่ยาวเกินกระบอก ชิ้นส่วนนี้เรียกว่า 
“ด้ามจับ 
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  2) ภาษาถิ่น  
  เทศบาลตำบลแพง ตั้งอยู่ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล พูดภาษาใต้สำเนียงละงู มีลักษณะเด่นที่การ
ใช้คำเฉพาะถิ่น เป็นที่เข้าใจยากของคนต่างถิ่นนิยมพูดกันในหลายตำบลของอำเภอละงู และภาษาใต้สำเนียงทั่วไป 
คล้ายคลึงกับจังหวัดใกล้เคียง คือ พัทลุง ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล 
ข้อมูลจากเอกสารายงานการวิจัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พ.ศ. 2542 เรื่อง ภาษาถิ่นจังหวัดสตูล               
ได้จำแนกลักษณะภาษาถ่ินจังหวัดสตูลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 พูดภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 
  กลุ่มท่ี 2 พูดภาษาใต้สตูลสำเนียงควนโดน 
  กลุ่มท่ี 3 พูดภาษาใต้สตูลสำเนียงละงู 
  กลุ่มท่ี 3 พูดภาษาใต้สำเนียงทั่วไป 
   

  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก   
  เทศบาลตำบลกำแพง ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ำ 
  เทศบาลตำบลกำแพง มีลำน้ำล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติของเทศบาลกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง คือ ทิศเหนือมีลำห้วยพรุหมอเป็นแนวเขต ทิศใต้มีคลองละงูเป็นแนวเขต และ
ทิศตะวันตกมีคลองปากปิงเป็นแนวเขตจึงมีความสมบูรณ์ในเรื่องของแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
ด้านการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์ ฯลฯ แหล่งน้ำธรรมชาติในเทศบาลตำบลกแพง ไม่มีแม่น้ำ
สายใหญ่ มีเพียงแม่น้ำสายสั้นๆ และแคบ โดยชาวบ้านเรียกแม่น้ำเหล่านี้ว่า “คลอง” และมีคลองที่สำคัญ ดังนี้ 

1. คลองละงู หรือคลองลำโลน ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหลมา
ทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลองปาก
บารา คลองนี้ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านในซึ่งบริเวณปาก
คลองปากบารานี้เองที่ใช้เป็นท่าเทียบเรือสำหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะ
เภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูกและเกาะตะโล๊ะ
แบนและมีพื้นที่รับน้ำฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนต่อปีเฉลี่ย 2,100 มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณ
น้ำท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง คลองนี้ยาวประมาณ 4.60 กิโลเมตร 

2. คลองปากปิง หมู ่ที ่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ 1.90 
กิโลเมตร  
 

  8.2 ป่าไม้ 
  เทศบาลตำบลกำแพงไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ 
 

  8.3 ภูเขา 
  จังหวัดสตูลมีเทือกเขาที ่สำคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีร ี และมีภูเขาที ่สำคัญ ได้แก่ เขาจีน                            
เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 
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  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) การบำบัดน้ำเสีย  การบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำที่สะอาดก่อนปล่อยทิ้งเป็นวิธีการหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาแม่น้ำลำคลองเน่าเสีย โดยอาศัยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อลดหรือทำลายความสกปรกที่ปนเปื้อนอยู ่ใน
ห้องน้ำได้แก่ ไขมัน น้ำมัน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารพิษ รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด
เมื่อปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำก็จะไม่ทำให้แหล่งน้ำนั้นเน่าเสียอีกต่อไป 
  เทศบาลตำบลกำแพงมีการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนไหลลงสู่คลองละงู คลองปากปิง และห้วย
พรุหมอ โดยมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ ชุมชนซอยขนมจีน 
  2)การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง 
อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 77 ไร่ 1 งาน เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกำแพง      
(อย ู ่ ในเขตการปกครองขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลละงู ) ต ั ้ งอย ู ่หม ู ่ท ี ่  8 บ ้านนาพญา ตำบลละงู                        
อำเภอละงู จังหวัดสตูล อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลกำแพงเป็นระยะทาง 7.8 กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ ติดกับ สวนยางพารา 
   ทิศใต้  ติดกับ ถนนทางหลวงชนบท สต.3003 (เมือง – ห้วยวังใหญ่) 
   ทิศตะวันออก ติดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 (ละงู - ฉลุง) 
   ทิศตะวันตก ติดกับ สวนยางพาราและลำห้วยสาธารณะ 
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลกำแพงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางการจัดบริการสาธารณะ ด้านการจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบล
กำแพง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางการจัดบริการสาธารณะ (องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร, องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าเรือ, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ และองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ทั้งหมด 18 แห่ง ได้แก่ 

1) เทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
2) องคก์ารบริหารส่วนตำบลกำแพง 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลละงู 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่-บ่อหิน 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง 
11) องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ 
12) องค์การบริหารส่วนตำบลอุไดเจริญ 
13) องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา 
14) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย 
15) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร 
16) องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง 
17) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ 
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18) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 
หน่วยงานของรัฐ  2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะนัง และโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3                      
หน่วยงานเอกชน  2 แห่ง ได้แก่ หจก.มีนาเจริญวัสดุก่อสร้าง และบริษัท ละงูค้าวัสดุ 
การนำขยะของแต่ละท้องถิ่นไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบล

กำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการจัดบริการสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง และ
อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการจัดหาสถานที่และเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ของแต่ละท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เป็น
การเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น8 

กระบวนการทำงาน 
  ศูนย ์กำจ ัดขยะม ูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละง ู  จ ังหว ัดสตูล                                 
มีกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. การคัดแยกขยะมูลฝอยส่วนหน้า (Sorting line) มีจุดประสงค์ เพื ่อคัดแยกขยะมูลฝอย                      
ที ่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recyclable waste) ออกจากขยะมูลฝอยรวม (Mixed waste) ได้แก่ พลาสติก 
กระดาษ แก้ว และโลหะ เป็นต้น  
  2. การหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ (Aerobic compositing) เป็นกระบวนการทางชีวเคมี     
ที่จุลินทรีย์ทำการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และแปรสภาพไปเป็นวัสดุที่ช่วยปรับ
สมบัติของดิน 
  3. การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เป็นการฝังกลบขยะ                       
มูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก 
  4. การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment) นำน้ำเสียจากระบบรวบรวมน้ำเสียจากท่อต่างๆ 
มาบำบัดแบบผึ่งโดยใช้ออกซิเจน, พลังงานจากดวงอาทิตย์ช่วยในการบำบัด 
 
  3) ผังเมืองรวมชุมชนกำแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 
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9. อ่ืน ๆ  
  รายได้ และค่าใช้จ่าย   

- รายได้ : ครัวเรือนเทศบาลตำบลกำแพง มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 19,957 บาท ส่วนใหญ่เป็น
รายได้จากการทำงาน (อาชีพหลัก) ร้อยละ 87.47 
  - ค่าใช้จ่าย : ครัวเรือนเทศบาลตำบลกำแพง ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 14,634 บาท 
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 74.77 เป็นค่าอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็น รองลงมาใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ร้อยละ 15.39 
 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/ รายได้ประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย  อาชีพ
เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

* อาชีพค้าขาย  สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบอาชีพด้านการ
ค้าขาย เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัดใกล้เคียง 
เช่น หาดใหญ่  สงขลา ตรัง ฯลฯ  รวมถึง พืช ผัก ผลไม้ และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบนอก และอำเภอ
ใกล้เคียง เขา้มาจำหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลตำบลกำแพงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า 
  * อาช ีพเกษตรกรรม  บร ิ เวณช ุมชนรอบนอกในเขตเทศบาลตำบลกำแพง  ประชาชน                    
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา  ทำสวน และปลูกผลไม้ แต่เป็นการปลูกเพื ่อการ
ดำรงชีวิตมากกว่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิงซึ่งมีน้ำตลอดปีเป็นตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ            
                * อาชีพรับจ้าง  เนื ่องจากพื ้นที ่ของเทศบาลตำบลกำแพง อยู ่ห ่างจากทะเลไม่มากนัก                 
จ ึงมีประชาชนส่วนหนึ ่งประกอบอาชีพรับจ้างเป็นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื ่อเป็นรายได้เสริม                          
ให้กับครอบครัว รวมถึงการรับจ้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง 
 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล 
  เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด) รูปแบบการ
บร ิหารงานของเทศบาล เป ็นแบบนายกเทศมนตร ี  ม ีล ักษณะองค ์กรประกอบด ้วยสภาเทศบาล                           
และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ                        
ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี                    
จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการ/ที ่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน                  
ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ
กำกับควบคุม ดูแลกิจการบริหารงานของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทกุคน 
โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม 
ดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
    1. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 
   1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
   1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.3 งานงบประมาณ 
   1.4 งานประชาสัมพันธ์ 
   1.5 งานนิติการ 
   1.6 งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป 
   1.7 งานทะเบียนราษฎร 
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   1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.9 งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.10 งานพัฒนาชุมชน 
   1.11 งานธุรการ 

 2. กองคลัง ประกอบด้วย 
2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.5 งานธุรการ 

3. กองช่าง ประกอบด้วย 
3.1 งานวิศวกรรม 
3.2 งานสถาปัตยกรรม 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานสวนสาธารณะ 
3.5 งานธุรการ 

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 
 4.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 งานรักษาความสะอาด 
 4.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 4.4 งานธุรการ 
   5. กองการศึกษาประกอบด้วย 
 5.1 งานการศึกษาปฐมวัย 
 5.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 5.3 งานกีฬาและนันทนาการ 
 5.4 งานธุรการ 
 

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกำแพง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  มาตรา 50 37 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที ่ที ่ต้องทำในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) รกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
        (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

(3) รกัษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย               
และสิ่งปฏิกูล 
   (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
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   (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
   (7) 38ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   (8) 39บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  40การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน                     
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี           
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข ่าวสาร ทั ้งน ี ้  ให ้เป ็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังค ับว ่าด้ วยการนั ้น และหลักเกณฑ์และว ิธ ีการ                                  
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

มาตรา 5141ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้  

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(9) เทศพาณิชย์ 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตราที่ 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ                  

และสาธารณสถานอื่น ๆ  
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที ่ดินทรัพยากรธรรมชาติ                   

และสิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การร ักษาความสงบเร ียบร ้อย การส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนการป้องก ันและร ักษา                   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31. กิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 
การคลังท้องถิ่น 
1. การบริหารรายรับ  รายรับของเทศบาลตำบลกำแพง ในปี พ.ศ. 2561 รับจริง (รวมเงินอุดหนุน

ทั ่วไป) เป็นเงิน 58,131,845.16 บาท และรับจริง (รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) เป็นเงิน 
68,588,608.32 บาท 

2. การบริหารรายจ่าย  รายจ่ายของเทศบาลตำบลกำแพง ในปี พ.ศ. 2561 จ่ายจริง (รวมเงิน
อุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน 52,127,822.65 และจ่ายจริง (รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) เป็นเงิน 
62,584,585.81 บาท 
 

การดำเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลตำบลกำแพง หรือองค์กรชุมชน 
  ปัจจุบ ันชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ได้ม ีการดำเนินกิจการพาณิชย์ 2 โครงการ          
ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์บริการเทศบาลตำบลกำแพง การจัดตั ้งโรงงานน้ำดื ่มตะรุเตา และได้มีการจัดตั้ง                    
สถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลกำแพง (โรงรับจำนำ)  
 

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร 
  เทศบาลตำบลกำแพง  ได้จัดตั ้งช ุมชนย่อยขึ ้นเพื ่อความสะดวกสะดวกในการให้บริการ                 
และการบริหารงาน จำนวน 8 ชุมชน คือ ช ุมชนบ้านออกพัฒนา  ชุมชนเทศบาล 6  ช ุมชนซอยขนมจีน                   
ช ุมชน 8-9 สัมพันธ์  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ  ชุมชนตลาดสดพัฒนา  ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนประชาบำรุง                          
และมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน โดยการเลือกตั้ง /การสรรหา เมื่อมี
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กิจกรรมใดๆ จะมีการประสานความร่วมมือกันโดยตลอด  ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร การบริการ รวมถึงเสนอปัญหา ความต้องการต่างๆ เพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง 
 

 การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการของประชาชน 
  การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัจจุบัน              
อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรละงู   
  สำหรับการป้องกันภ ัยฝ ่ายพลเร ือน ปัจจ ุบ ันเทศบาลมีสมาช ิกอาสาสมัครป้องกันภัย                         
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 120 คน มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง อัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่ 6 คนมีรถดับเพลิง ขนาด 2,500 ลิตร 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร 1 คัน และรถยนต์
บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร1 คัน  สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดนอกเขตเทศบาล และได้มีการ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทุกครั้งทุกพื้นที่ที่ได้ขอความร่วมมือ และมีรถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1 คัน โดยได้รับ               
การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

ปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานเทศบาล 8) (1) 

 
รองปลัดเทศบาล 

 (นักบริหารงานเทศบาล 7) (1) 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล              กองคลัง         กองช่าง          กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม          กองการศึกษา 
หัวหน้าสำนักปลัด        ผู้อำนวยการกองคลัง            ผู้อำนวยการกองช่าง                        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

         (นักบริหารงานทั่วไป 7) (1)                         (นกับริหารงานการคลัง 7) (1)                            (นักบริหารงานช่าง 7)  (1)         (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) (1)                        (นักบริหารการศึกษา 7) (1) 
 
   1. ฝ่ายอำนวยการ    1. ฝ่ายพัฒนารายได ้      1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง       1. ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ          1. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
      - งานการเจ้าหนา้ที ่       - งานพัสดุและทรัพย์สิน         - งานวิศวกรรม            - งานสุขาภบิาลอนามัยและ               - งานการศึกษาปฐมวยั 
      - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน      - งานการเงินและบัญช ี         - งานสถาปัตยกรรม        สิ่งแวดล้อม                                                 - งานส่งเสริมประเพณ ี
      - งานงบประมาณ                      - งานผลประโยชน ์      2. ฝ่ายการโยธา           - งานรักษาความสะอาด             ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      - งานประชาสัมพันธ ์   และกิจการพาณิชย ์          - งานสาธารณูปโภค          - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ               - งานกีฬาและนันทนาการ 
      - งานนิติการ        - งานแผนที่ภาษีและทะเบยีน         - งานสวนสาธารณะ       2. งานธุรการ             2. งานธุรการ  
   2. ฝ่ายปกครอง    ทรัพย์สิน                       3. งานธุรการ 
      - งานเลขานกุารและบริหารงานทั่วไป                   2. งานธุรการ 
      - งานทะเบยีนราษฎร 
      - งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3. ฝ่ายสวัสดิการและสังคม  
      - งานพัฒนาชุมชน 
   4. งานธุรการ



39 
 



40 
 

 

          โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
 

 
 

   นายวิชิต  แซ่ลิ่ม 
        นายกเทศมนตรตีำบลกำแพง 

 
           นายเจตกร  หวันสู              นางวราภรณ์  ละเหมาะ         นายวินัย  ภู่สัน        นางสาวแจ่มศรี  ด้วงอินทร์ 
   รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง         รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง       เลขานุการนายกเทศมนตรตีำบลกำแพง            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลกำแพง 

 
  

 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ 

ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
 

นายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง 

 
     นายรมหลี  หลีหมาด   นายเล็ก  ชูสกุล   นายเอกพจน์  หรันหลัง        นายสากาเรีย  แดงนุ้ย   นายสุนันท์  สำเร 
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
 
 
 

   นายอดิศักดิ์  งะสงบ          นายอารี  บินรินทร์  นายสมชาย  รักขนาม           นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี        นายรอเต็น  หยีราเหม 
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและ การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

   ความมั ่นคง  หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล ี ่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ                   
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน                 
มีระบบการเมืองที่มั ่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู ่ด ีมีส ุขได้รับ
ผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆ ทั ้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี ้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที ่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม       
มีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล                 
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ                  
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชน                  
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2)  ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

   เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น  จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทำให้
ประเทศไทย  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไก                
ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพ ในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยระกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
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ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  และภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที ่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น  ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน  โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม  การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
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สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีระสิทธภิาพ 
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง
จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 –2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบ                 
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา  5 ปี 
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ
พัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการ
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได ้

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได ้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ 
ของภาคีการพัฒนา 

1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 

2. เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
ประกอบด้วย 

2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื ่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าทันสถานการณ์  มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2.2 ความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
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2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื ่อมั ่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย      
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ

ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ

สังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง

เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมี
อาชีพ 

(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน    
ได้อย่างยั่งยืน 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาภาคการเงิน 
- การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 

                เฉพาะกิจ 
 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคการผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(6) บริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหาร 
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง       
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์   
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

(4) การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล      
เพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ 
      สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับ 

แผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน  การทุจริต
ประพฤติ     มิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ 

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย     

เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ 
โลจิสติกส์ 
 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ 

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6) การพัฒนาระบบน้ำประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ 
นวัตกรรม 

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเข้าสังคม 

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว    
อย่างทั่วถึง 

         - ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความ

ยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
         - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ 
         - ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
(2)  การพัฒนาเมือง 
         - แนวทางการพัฒนาหลัก 
         - แนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ 
(3)  การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจ 
         - พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
         - พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการ                     
พัฒนา 
 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ
และแสวงหาตลาดใหม่ สำหรับสินค้าและบริการของไทย 

(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน    
GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค 
อาเซียน เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ       
การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment)    
ของผู้ประกอบการไทย 

(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้าน  ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 

(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค ์

(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง    
ความมั่นคง 

(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน   
การต่างประเทศ 

(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสำคัญ 
 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

        แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้  

        ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ 
สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน  รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น แหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ 
ยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภาคใต้
มีความได้เปรียบ ด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่
ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
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  ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื ่อเสียง                      
ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ                       
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

  1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน                        
ของโลก”  

  2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก  
2.2 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2.3 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
2.4 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการ

เชื่อมโยงการค้าโลก  
2.5 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้าง

โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  

3. เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก  

แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาค  
2) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยว เชิงอาหาร  
3) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน              

(Monorail)  
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง  
5) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการ

ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค  
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร  
3) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร  
แนวทางการพัฒนา  

1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
2) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้

มาตรฐานสากล 
3) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ  
5) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และ
การเชื่อมโยงการค้าโลก  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง  

2) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ต  
3) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา  
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก  

ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์  
2) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  
3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  
4) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)  
2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route)  
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed 

Agricultural Products)  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture 

& Livable Cities)  
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  1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

         กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความโดดเด่น  และชื่อเสียงระดับโลก จึง
ได้กำหนดทิศทางพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกที่มีคุณภาพระดับโลก 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือก้าวเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากล และระดับชุมชนให้มีมาตรฐานเพียงพอ และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่และกลยุทธ์บริหาร
จัดการ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของนักท่องเที่ยวและพัฒนาระบบ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยนำงานวิจัยและ
นวัตกรรม มาต่อยอดสู่การพัฒนา การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพ
บริการพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชน 
อย่างยั่งยืน” 

2. พันธกิจ (Mission)  

    1. มุ ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที ่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก  “สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย” มุ่งสู ่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้าน
การตลาดประชาสัมพันธ์ พื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  เพื่อยกระดับรายได้
จากการท่องเที่ยว  

    2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

    3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร  ให้ก้าวทันเทคโนโลยี
และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น  นำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

     4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษา
ความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
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    3. เป้าประสงค์รวม (Objectives)  

    1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพ่ือสร้าง
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

    2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
    4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
    5. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน  
    6. มุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City)   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน  
      กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว  
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายด้านการสื่อสาร ให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม  อัตลักษณ์                   
อันดามัน ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 

3) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล 
(อาหารมุสลิมเฟรน์ลี่) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน เพื่อสร้าง
จุดขายทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 

5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที ่ให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว  

6) เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก  
7) พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ การค้าการลงทุน และส่งเสริม

การค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

      กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับ
ภัยพิบัติและสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2) สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว                  
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
รองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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4) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให้
ถูกตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 

5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ในรูปแบบ             
ประชารัฐ และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความมั่นคง                 
ในทุกรูปแบบ 

6) สร้างมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถ  ในการรองรับ 
(Carrying Capacity) 

    กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่  

1) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ(น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค น้ำทิ้ง น้ำ

เสีย และ ภัยธรรมชาติ)  
4) บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ  
5) พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น

และการพัฒนาที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
             กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์  

1) เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน  
2) พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพี ่เมืองน้องหรือแลกเปลี ่ยนด้าน

วัฒนธรรมและเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
3) พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขันในระดับ

สากล  
4) ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน เพื่อสร้างกลไก

การตลาด และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว  
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนการท่องเที่ยว  
6) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวและ

ประชาชน  
    กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว)  

1) ส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของนักท่องเที่ยว
และการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  

2) สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุ
สัตว ์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

    กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์)  เพื่อเพิ่มผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

1) พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจากปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ ด้วย Smart Farming 

2) ส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที ่เหมาะสม  กับพื้นที่                
และพัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

3)  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร                    
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  

    กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรม

ใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูป มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

3) พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ำมูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
       กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด  

1) พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 
2) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรใน

กลุ่มจังหวัด 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและ

ช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 
4) ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางหรือ Digital Platform เพื ่อการค้าเกษตรของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 
      กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตร

ปลอดสารพิษของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
1)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัท

ประชารัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 
2) สร้างเกษตรกรรุ ่นใหม่ที ่มีความรู ้ทั ้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพื ่อไปประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและเปน็แบบอย่างท่ีดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
        กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

1) พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้าน  เพื่อร่วมกัน
สนับสนุน อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม 

2) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  

1)  สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ  การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 

2)  พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

3)  พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา  สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม ่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 

4)  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน  ให้มีความสามารถ
ในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

    กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน  
1) พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
2) สร้างเสริมจิตสำนึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในการเป็นเจ้าบ้าน เจ้าเมืองที่ด ี 
3) พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
          1) ส่งเสริมการสร้างสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
          2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดสตูล  

                1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน 
ประตูสู่อาเซียน” 

         นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
    1. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบใน

แหล่งธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภา ยใต้การจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมี
คุณภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล  

สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
  - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล   

- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
- การท่องเที่ยวเชิงธรณ ี  
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 

2. อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการ
จัดการพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง  ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชน จากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
(UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที ่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยาน
ธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน 

3. เศรษฐกิจมั ่นคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจ
ชุมชน ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพใน
ท้องถิ่น  การค้าชายแดนเติบโตเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพ่ือรองรับการขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มี      
อัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการใน
สินค้า Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบน
ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน  หมายถึง  การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง 
ความ เหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั ่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ ้น ชุมชน และท้องถิ ่นสามารถพัฒนาสู ่การ
พ่ึงตนเอง สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัคร
สมานสามัคคี ภาครัฐ มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด  

 2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

      1. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล 

      2. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการ                    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพ้ืนที่ได้อย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

      3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถ                 
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

    เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย               
การพัฒนา 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ. 
2562 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ.2561-

2565 

เศรษฐกิจจังหวัดมี
การขยายตัว  
เศรษฐกิจชุมชน
เติบโต สตูลเป็น
เมืองอุทยานธรณี
โลกและแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชั้นนำท่ีได้มาตรฐาน 
สากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
สังคมมีสันติสุขและ
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นต่อ
ปีของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัด 
(GPP) 
 
 

ปี 57 
= ๒๒,๔๑๘ ลบ. 
ปี ๕๘ 
= ๒๒,๓๙๒ ลบ. 

ปี ๕๙ 
= ๒๓,๒๑๑ ลบ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ย ๓ ปี  
ณ ราคาคงที่ 
= ร้อยละ ๑.๗๗ 

๒ 
(๒๓,๖๗๕ 

ลบ.) 

๒.๕ 
(๒๔,๒๖๗ 

ลบ.) 

๓.๐ 
(๒๔,๙๙๕

ลบ.) 

๓.๕ 
(๒๕,๘๖๙

ลบ.) 

๔.๐ 
(๒๖,๙๐๔ 

ลบ.) 

๓.๐ 
(๒๕,๑๔๒ 

ลบ.) 

2. ระดับคะแนน
ความสุขเฉลี่ยของคน
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา 
(คะแนนเต็ม 10) 

ปี ๕๙ 
= ๘.๒๓ คะแนน 

ปี ๖๐ 
= ๘.๑๖ คะแนน 

เฉลี่ย ๕ ปี  
= ๘.๑๔ คะแนน 

 

๐.๑ 
(๘.๒๖) 

๐.๑ 
(๘.๓๖) 

๐.๑ 
(๘.๔๖) 

๐.๑ 
(๘.๕๖) 

๐.๑ 
(๘.๖๖) 

๐.๑ 
(๘.๔๖) 

3. ปริมาณขยะ
ตกค้างสะสมลดลง 
(ในสถานท่ีกำจัดขยะ
ท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ) 

ปี ๕๘ 
= ๑๘,๔๔๙ ตัน 

ปี ๕๙ 
= ๑๘,๔๔๙ ตัน 

ปี ๖๐ 
= ๑๙,๑๕๖ ตัน 

เฉลี่ย ๓ ปี 
= ๑๘,๗๑๘ ตัน 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ ๐ ๗,๕๐๐ 
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4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
    4.1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและ 

การค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
    4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่าง

สมดุล และยั่งยืน  
    4.3 การเสริมสร้างความมั ่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา                        
ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และ Value Chain แต่ละประเด็นการพัฒนา 
 

      ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การ  
                                        ท่องเที่ยวการเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 

เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕ 

๑. สร้างมูลค่าจากการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี
คุณภาพให้เติบโตเป็น

เมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและ

จังหวัด  

๑.จำนวนแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรณีวิทยาได้รับ

พัฒนาสู่มาตรฐานการ
ท่องเท่ียวไทยท่ีเพิ่มขึ้น 

ปี ๖๐ 
 
 

๓ 
 แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

      ๓ 
   แหล่ง 

๒. ร้อยละรายได้ 
จากการท่องเท่ียว 
ท่ีเพิ่ม ขึ้นจากปีท่ีผ่าน
มา 
 

ปี ๕๖ มีรายได้ 
= ๕,๙๐๔ ลบ. 
ปี ๕๗ มีรายได้  
  =๖,๒๘๗ ลบ. 
ปี ๕๘ มีรายได้  
= ๗,๐๐๐ ลบ. 
ปี ๕๙ มีรายได้  
= ๗,๕๖๐ ลบ. 
ปี ๖๐ มีรายได้ 
= ๘,๐๓๐ ลบ. 
ร้อยละรายได้ 
ท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
๕ ปี = ร้อยละ ๗ 

๗ 
(๘,๕๙๒ 

ลบ.) 

๗.๕ 
(๙,๒๓๖ 

ลบ.) 

๘ 
(๙,๙๗๔ 

ลบ.) 

๘.๕ 
(๑๐,๘๒๑

ลบ.) 

๙ 
(๑๑,๗๙๔ 

ลบ.) 

๘ 
(๑๐,๐๘๓ 

ลบ.) 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 

เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕ 

๒. สินค้าท่ีสำคัญของ
จังหวัดได้รับการ

พัฒนาการผลิตท่ีมีคุณค่า
และมูลค่าเพิ่ม 

 

๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญ 
(หมายเหต:ุ สินค้าสำคัญ 
ปาล์ม, ยาง, ผลผลิต
ด้านการประมงพาณิชย์) 

ปี ๕๘ 
= ๗,๐๘๒ ลบ. 
ปี ๕๙ 
= ๘,๔๘๐ ลบ. 
ปี ๖๐ 
= ๖,๓๓๒ ลบ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ย ๓ ปี  
= -๐.๐๖ 
(หมายเหต:ุ 
ปริมาณสินค้าสัตว์
น้ำลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบจาก
การบังคับใช้
กฎหมาย IUU) 

๑ 
(๖,๓๙๕ 

ลบ.) 
 

๑.๕ 
(๖,๔๙๑ 

ลบ.) 

๒.๐ 
(๖,๖๒
๑ ลบ.) 

๒.๕ 
(๖,๗๘๖ 

ลบ.) 

๓.๐ 
(๖,๙๙๐ 

ลบ.) 

๒.๐ 
(๖,๖๕๖ 

ลบ.) 

๔. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าการจำหน่ายสินค้า 
OTOP 
 

ปี ๖๐  
= ๘๗๔ ลบ. 
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย  
๒ ปี = ๑๕.๐ 

๑๐ 
(๙๖๑
ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๐๕๗ 

ลบ.) 
 

๑๐ 
(๑,๑๖
๓ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๒๗๙ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๔๐๖ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๑๗๓ลบ.) 

 

๕. ร้อยละของผลผลิต 
(ปาล์มน้ำมัน) ท่ีเพิ่มขึ้น 
(ผลการดำเนินการตาม
แนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่) 

ปี ๕๙ 
= ๒,๔๒๐  
กก./ไร่ 
ปี ๖๐ 
= ๒,๖๙๑  
กก./ไร่ 
ร้อยละเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้น ๒ ปี  
= ๑๑.๒ 

๑๓ 
(๓,๐๔๐ 
กก./ไร่) 

๑๕ 
(๓,๔๙๖ 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(๔,๐๙
๐ กก./

ไร่) 

๑๙ 
(๔,๘๖๗ 
กก./ไร่) 

๒๑ 
(๕,๘๘๙ 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(๔,๒๗๖ 
กก./ไร่) 

๓. ปริมาณการเพิ่มขึ้น
ของการค้าชายแดน 

๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมา  
ของมูลค่าการค้า
ชายแดน 
 

ปี ๖๐ 
= ๓๒๗ ลบ. 
ร้อยละเฉลี่ยท่ี
เพิ่มขึ้น ๓ ปี 

= ร้อยละ ๑๘.๖ 

๒๐.๐ 
(๓๙๒ 
ลบ.) 

๒๑.๕ 
(๔๗๖ 
ลบ.) 

๒๓.๐ 
(๕๘๕ 
ลบ.) 

๒๔.๕ 
(๗๒๘ 
ลบ.) 

๒๖.๐ 
(๙๑๗ 
ลบ.) 

๒๓ 
(๖๑๙ ลบ.) 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 12 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 

1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

2. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที ่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง โดย
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว  

6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้าง
คุณค่าเพ่ือการแข่งขัน 

7. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8. สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้ และ
สังคมมุสลิมนานาชาติ 

9. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง  
10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และ

เชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้ 
11. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) 

ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
    12. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้า การท่องเที่ยว ให้มีความทันสมัย  

ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน 
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ประเด็นการพัฒนาที ่2 :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล 
                               แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
ผลงานที่ผ่าน

มา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

๑. สตูลเมืองธรรมชาติ
บริสุทธิ์ การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยาน
ธรณีสตูล ให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
สนับสนุน การสร้าง
เสริมเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๑. จำนวนพื้นท่ีป่าท่ี
ได้รับการปลูกเพิ่มต่อ
ปี (ไร่) 

ปี ๕๘ 
= ๑๓๔ ไร่ 

ปี ๕๙ 
= ๖๒ ไร่  

ปี ๖๐ 
= ๑๑๕ ไร่ 

เฉลี่ย ๓ ปี 
= ๑๐๓.๖ ไร่ 

๑๒๐ ๑๒๕ ๑๓๐ ๑๓๕ ๑๔๐ ๑๒๙ 

๒.ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของแหล่งน้ำขนาด
เล็กเพื่อการอุปโภค ,
บริโภคและพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

ปี ๖๐ 
= ๑๒๐ แหล่ง  

ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 

 ๒ ปี  
= ร้อยละ ๗.๕ 

๕ 
(๑๒๖ 
แหล่ง) 

๖ 
(๑๓๔ 
แหล่ง) 

๗ 
(๑๔๓ 
แหล่ง) 

 

๘ 
(๑๕๔ 
แหล่ง) 

๙ 
(๑๖๗ 
แหล่ง) 

๗ 
(๑๔๔ แหล่ง) 

๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจำนวนชุมชนท่ีมี
ส่วนรวมต่อ 
การท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ อุทยาน
ธรณีโลกสตูล 

ปัจจุบัน 
= ๒๓ ชุมชน 

 

๑๐ 
(๒๕ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๒๗ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๒๙ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๓๑ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๓๔ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๒๘ แหล่ง) 

 
 

๒. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ด้วยตนเอง 

๔. จำนวนหมู่บ้าน/
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        ปี ๖๐  
= ๔๒ แห่ง 

๔๙ ๕๖ ๖๓ ๗๐ ๗๗ ๗๗ 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
ผลงานที่ผ่าน

มา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

๓. สตูลเมืองสะอาด  
มีระบบการจัดการ
ขยะ 
ที่ได้มาตรฐาน  
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ 
ประชาชนตระหนัก
และมีระเบียบวินัยใน
การจัดการขยะทกุ
กระบวนการ 

๕. ร้อยละปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการ 
จากทั้งหมด 
๖๖๙,๒๒๘ ตัน) 

ปี ๖๐ 
= ร้อยละ 
๘๕.๕๔ 

(๕๗๒,๔๕๙ 
ตัน)  

 ๘๗.๕ 
(๕๘๕,๕
๗๔ ตัน) 

๙๐.๐ 
(๖๐๒,๓
๐๕ ตัน) 

๙๒.๕ 
(๖๑๙,๐
๓๕ ตัน) 

๙๕.๐ 
(๖๓๕,๗
๖๖ ตัน) 

๑๐๐ 
(๖๖๙,๒
๒๘ ตัน) 

๑๐๐ 
(๖๖๙,๒๒๘ 

ตัน) 

๔. มีระบบการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงของปัญหาภัย
พิบัติระดับจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหา
การเกิดภัยไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 

6. ร้อยละการลดลง
ของการชดเชยค่า
ความเสียหายจาก
ภัยพิบัติ โดยคิดจาก
ปีที่ผ่านมา 

ปี ๕๘ 
= ๖.๓๓ ลบ. 

ปี ๕๙ 
= ๗.๕๙ ลบ. 

ปี ๖๐ 
= ๖.๑๑ ลบ. 

ร้อยละการ
ลดลงเฉลี่ย ๓ ปี  
= ๒.๑๒๕ 

๒.๕๐ 
(๕.๙๕ 
ลบ.) 

๓.๐๐ 
(๕.๗๗ 
ลบ.) 

๓.๕๐ 
(๕.๕๗ 
ลบ.) 

๔.๐๐ 
(๕.๓๕ 
ลบ.) 

๔.๕ 
(๕.๑๐ 
ลบ.) 

๓.๕ 
(๕.๕๔ ลบ.) 

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเครือข่ายด้าน 
สาธารณภัย 
จากทั้งหมด ๒๗๙ 
หมู่บ้าน 
 

ปี ๕๘ เพิ่มขึ้น 
= ๑๘ หมู่บ้าน 
ปี ๕๙ เพิ่มขึ้น 
= ๑๗ หมู่บ้าน 
ปี ๖๐ เพิ่มขึ้น 

= ๑๘ 
หมู่บ้าน 

ร้อยละ 
การเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

๓ ปี 
= ร้อยละ ๖.๓๓ 

๗ 
(๑๙ 

หมู่บ้าน)  

๗.๕ 
(๒๐ 

หมู่บ้าน) 

๘ 
(๒๒ 

หมู่บ้าน
) 

๘.๕ 
(๒๓ 

หมู่บ้าน) 

๙ 
(๒๕ 

หมู่บ้าน) 

๘.๐ 
(๒๒ 

หมู่บ้าน) 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 
1. สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว 

ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน 
4. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
5. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ 
6. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความ

อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทางทะเล เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 
และการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 
                              บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่าน
มา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ.๕๖๑-

๒๕๖5 

๑. สตูลเป็น
เมืองสุขภาวะ
และเมืองนิเวศ
สุขภาพ
ประชาชนมี
สุขภาพดี  

๑. ร้อยละของจำนวน
โรงพยาบาล 
ท่ีผ่านการรับรอง
คุณภาพ 
ตามมาตรฐาน (HA) 

ปี ๖๐ (๖ แห่ง) 
จากทั้งหมด ๗ 

แห่ง 
ร้อยละเฉลี่ย ๓ 

ปี 
 = ๘๕ 

๘๗.๕ 
 

๙๐ 
 

๙๒.๕ 
 

๙๕ ๑๐๐ ๙๓ 

๒. ร้อยละที่ลดลงของ
อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่ (อัตราต่อ
แสนประชากร) 
- เบาหวาน 
- ความดันโลหิตสูง 
 

ปี ๖๐ ร้อยละ 
- ๔๙.๙๑ 

 
- ๙๐.๐๐ 

๕ 
(๔๔.๙๑) 

๕ 
(๘๕.๐๐) 

๕ 
(๓๙.๙๑) 

๕ 
(๘๐.๐๐) 

๕ 
(๓๔.๙๑) 

๕ 
(๗๕.๐๐) 

๕ 
(๒๙.๙๑) 

๕ 
(๗๐.๐๐) 

๕ 
(๒๔.๙๑) 

๕ 
(๖๕.๐) 

๕ 
(๒๘.๙๑) 

๕ 
(๖๙.๐๐) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่าน
มา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ.๕๖๑-

๒๕๖5 

๒. ระบบบริการ
ของของรัฐมี
คุณภาพ เข้าถึง
ประชาชน           
และประชาชน 
ได้รับสวัสดิการ
ของรัฐอย่าง
ท่ัวถึง เป็นธรรม 
และมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ร้อยละของผู้เข้าสู่
ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมาย
ประกันสังคม  
ต่อกำลังแรงงาน
ท้ังหมด 

ปี ๖๐  
= ร้อยละ 
๑๙.๕๐ 
 ร้อยละเฉลี่ย ๓ 
ปี = ๑๙.๓๐ 

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 
 

๒๔ ๒๒ 

๓. ความ
เหลื่อมล้ำทาง
รายได้ลดลง 
ความมั่นคง
ทางอาชีพของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

๔. ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค
ด้านรายได้ 
 

ปี ๖๐ 
= ๐.๓๑๕ 

ลดลง 
ร้อยละ  

๓ 
(๐.๓๐๕) 

ลดลงร้อย
ละ ๖ 

(๐.๒๙๖) 

ลดลง 
ร้อยละ  

๙ 
(๐.๒๘๖) 

ลดลง 
ร้อยละ 

๑๒ 
(๐.๒๗๗) 

ลดลง 
ร้อยละ 

๑๕ 
(๐.๒๓๕) 

ลดลง 
ร้อยละ 
๑๒.๖ 

(๐.๒๖๘) 

๕. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมท่ีได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
เพื่อคุณภาพชีวิต  ท่ีดี
ขึ้น 
 

ปี ๖๐ 
= ๕๖,๘๗๒ ราย  
ร้อยละเฉลี่ย ๔ 
ปี = ๘๓.๘๖ 

๙๐ 
 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๒ 

๔. สังคมสตูลมี
ความพร้อม
ของการเป็น
สังคมผู้สูงอายุ 
และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ยึดหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. ร้อยละของชุมชน/
หมู่บ้านเป้าหมายท่ี
ผ่านเกณฑ์ชุมชน/
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ปี ๖๐ 
=๗ ชุมชน/
หมู่บ้าน 
 ร้อยละเฉลี่ย ๔ 
ปี = ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดสตูลท่ีมีการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
 

N/A ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๙๐ 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่าน
มา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ.๕๖๑-

๒๕๖5 

 ๘. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-NET ทุกวิชา ของ
นักเรียนชั้น ป.๖/ม. 
๓ เพิ่มขึ้น 
 

ปี ๕๙ ป.๖ 
= ๔๑.๑๗ 
คะแนน  
     ม.๓ 
= ๓๓.๑๘ 
คะแนน  

ปี ๖๐ ป.๖ 
= ๓๗.๒๗ 
คะแนน 
    ม.๓ 
= ๒๙.๕๓ 
คะแนน 
    ร้อยละการ        
    เพิ่มขึ้น  

เฉลี่ย ๒ ปี 
ป.๖ = - ๙.๕๗ 
ม.๓ = -๑๑.๐๐ 

๕ 
(๓๙.๑๓, 
๓๑.๐๐) 
 
 
   

๕ 
(๔๑.๐๘, 
๓๒.๕๕) 

๕ 
(๔๓.๑๓, 
๓๔.๑๗) 

๕ 
(๔๕.๒๘, 
๓๕.๘๗) 

๕ 
(๔๗.๕๔, 
๓๗.๖๖) 

๕ 
(๔๓.๒๒, 
๓๔.๒๔) 

๕. ปัญหา
อาชญากรรม              
ยาเสพติดและ
ภัยคุกคาม
ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สังคม
พหุวัฒนธรรม 
อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

9. อัตราการลดลง
ของปัญหา
อาชญากรรมท่ีมีต่อ
ชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์สิน 

ปี ๖๐ 
= ร้อยละ 
๔๘.๐๓ 
ร้อยละเฉลี่ย ๔ 

ปี 
= ร้อยละ 
๕๕.๑๖  

๕๕.๑๖ ๕๖.๖๖ ๕๘.๑๖ ๕๙.๖๖ ๖๑.๑๖ ๕๘.๑๖ 

๑0. ร้อยละของ
จำนวนหมู่บ้าน/
ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด (หมู่บ้านสีขาว) 
ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ท้ังหมด ๒๙๙ 
หมู่บ้าน 

ปี ๖๐  
= ร้อยละ ๔๔ 
คิดเป็น ๑๓๐
หมู่บ้าน  

๔๖ 
(๑๓๘ 

หมู่บ้าน) 

๔๘ 
(๑๔๔ 

หมู่บ้าน) 

๕๐ 
(๑๕๐ 

หมู่บ้าน) 

๕๒ 
(๑๕๕ 

หมู่บ้าน) 

๕๔ 
(๑๖๑ 

หมู่บ้าน) 

๕๐ 
 (๑๔๙ 

หมู่บ้าน) 

๑1. ร้อยละการ
จัดการรายกรณี
สำเร็จ (Case 
Management ) ด้าน
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

N/A ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 10 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน 
2. พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้าง

ความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์

ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน 

และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม 
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความ

เข้มแข็งด้วยตนเอง 
7. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
8. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพ้ืนที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ 4.0 
9. คุ ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู ้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
10. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่า

และมูลค่า 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2565)                         
ทบทวนปี 2562 

     วิสัยทัศน์ 
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก   เกษตรยั่งยืน    สังคมน่าอยู่ ” 

     พันธกิจ 
       1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกให้มีคุณภาพยั่งยืน  

2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้รองรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน 
การจราจร การขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 

4.  ส ่ ง เสร ิม  สน ับสน ุนให ้ประชาชนม ีส ่ วนร ่วมในการร ักษาความสะอาด จ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน 

5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

6. พัฒนาคุรภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความสุข พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั ้งในระบบ                   
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 

7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 เป้าหมายหลัก 

  1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

  2. มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   
   กลยุทธ์  

1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

และท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและ

บรรเทาอุบัติภัย รองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก 
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศด้วยการใช้

สื่อที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ 
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการเพ่ิมมูลค่า

ให้กับการบริการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างย่ังยืน  
     กลยุทธ์     

2.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืช 
พ้ืนถิ่น 

2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand 
Satun) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม และการตลาด 

2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  
     กลยุทธ์  

  3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำและระบบวิศวกรรมจราจรให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
  3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ำและทะเล 

3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง            
ทางบกและทางน้ำ 

3.4 สนับสนุนการจัดทำ ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
     กลยุทธ์  

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย 
4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์  

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักธรรมทาง

ศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข   
     กลยุทธ์  

6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชีวิต  ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

            6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษา
ความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง  

6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล   
    กลยุทธ์  

7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
  7.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกำแพง (พ.ศ.2561-2565) 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“สังคม  เศรษฐกิจดี  ประชาชนมีสุข” 
 

  พันธกิจ 
  1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
  2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. พัฒนาและจัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อย 
  4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับภูมิทัศน์เมืองให้
ร่มรื่น สวยงาม 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนรว่ม 
ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
 
  เป้าหมายหลัก 
  1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2. มีสังคมที่หลากหลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  3. ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
  4. มีขีดความสามารถด้านการค้าและการท่องเที่ยว 
  5. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
  6. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 

 1) เป้าประสงค์  ที่ 1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ที่ 2. มีสังคมที่หลากหลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

      และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ 3. ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสุขภาพ 
อย่างทั่วถึง การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

1. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการออมต่อครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัย 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนเด็กที่เข้าเรียนก่อนวัยเรียน 
4. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ประจำปีเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
ในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้ออกกำลังกายเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของจำนวนผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร 
ที่ดำเนินการถูกสุขลักษณะ 
8. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
และเด็กพิเศษให้ได้รับการบริการและดูแลเพื่อให้มีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 

2. มีสังคมที่หลากหลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการจากกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3. ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านสังคม      
และเศรษฐกิจ 

1. ร้อยละของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สวมหมวกนิรภัย 
2. จำนวนกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมด้านงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
3. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับ    
การฝึกอบรมและมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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2) กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2. การพัฒนาการศึกษาและสืบสานงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

  4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการอย่างท่ัวถึง  
และมีความเท่าเทียม 

  5. การส่งเสริมเพ่ิมความรู้ด้านอุบัติภัยและจัดให้มีสาธารณูปโภคด้านความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. รายได้เพ่ิมข้ึน 
2. มีการออมเงิน 

2. การพัฒนาการศึกษาและสืบสานงานประเพณี  
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กเข้าเรียนเพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านประเพณี ศาสนา  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณี  
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพ 
และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

1.ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ 
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการ 
คัดกรอง 
3.จำนวนประชากรที่ได้ออกกำลังกาย 
4.จำนวนผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารที่ดำเนินการ 
ถูกสุขลักษณะ 

4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  
กีฬา และนันทนาการอย่างท่ัวถึง และมีความเท่าเทียม 

1.จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
เด็กพิเศษ และประชาชนทั่วไป 
2.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
3.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

5. การส่งเสริมเพ่ิมความรู้ด้านอุบัติภัยและจัดให้มี 
สาธารณูปโภคด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อย่างทั่วถึง 

1.จำนวนกิจกรรมเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
2.จำนวนกลุ่มภาคีเครือข่าย 
3.เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความรู้และมีความ 
พร้อมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  สำนักปลัด / กองการศึกษา/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 
 4) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ 
               ที่หลากหลาย ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

         สินค้าการเกษตร 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหา 
               ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  
  

 1) เป้าประสงค์  ที่ 1. มีขีดความสามารถด้านการค้าและการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีขีดความสามารถด้านการค้าและการท่องเที่ยว 1. ร้อยละของถนนสายหลักและสายรองมีการตีเส้นจราจร 

และติดตั้งเครื่องหมายจราจร 
2. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบได้มาตรฐานใช้งาน 
ได้ตลอดทั้งปี 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผิวถนนในความรับผิดชอบ 
เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
4. ร้อยละของการขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
5. ร้อยละของการขยายเขตประปาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. พ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 30 ต่อพ้ืนที่ทั้งหมาด 
7. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการปรับ 
ภูมิทัศน์เมือง 

 

  
2) กลยุทธ์ 

  1. จัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีทัศนียภาพสวยงาม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. จัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 1. ถนนสายหลักและสายรองมีการตีเส้นจราจรและ 

ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 
 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

1. ถนนในความรับผิดชอบได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอด 
ทั้งป ี
2. ผิวถนนในความรับผิดชอบเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
3. การขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4. การขยายเขตประปาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีทัศนียภาพสวยงาม 1. สัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียว ร้อยละ 30 ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการ 
ปรับภูมิทัศน์เมือง 

 
3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  สำนักปลัด / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองช่าง 
  
 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ 

ที่หลากหลาย ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหา 
       ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
       และเชื่อมโยงสู่อาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างดุลยภาพเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 

 1) เป้าประสงค์  ที่ 1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
     

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความ 
สมบูรณ์และยั่งยืน 
 
 

1. ร้อยละท่ีลดลงของการประหยัดพลังงาน 
 

2. จำนวนปริมาณขยะที่ลดลง 
 

3. การเพ่ิมข้ึนของบ่อดักไขมันในชุมชน 
 

 

  
2) กลยุทธ์ 

1. การสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

  2. การส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ในการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และจัดการระบบน้ำเสีย 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่า 
 

1. การใช้พลังงานที่ลดลง 
2. จำนวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ 
       ที่หลากหลาย ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการ 
   ภายใต้การมีส่วนร่วม 
 

1) เป้าประสงค์  ที่ 1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (หลักการมีส่วนร่วม) 
     

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(หลักการมีส่วนร่วม) 
 

1. ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
ธรรมาภิบาล 
 

 

2) กลยุทธ์ 
1. การสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล 

  2. สร้างช่องทางในการสื่อสาร 
  3. พัฒนาบุคลากร 
  4. พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล 1. จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. สร้างช่องทางในการสื่อสาร 2. จำนวนช่องทาง 
3. พัฒนาบุคลากร 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี 4. ร้อยละความพึงพอใจ 

 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  สำนักปลัด / กองคลัง / กองการศึกษา / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองช่าง  
 

 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวชี้วัด (2.4) ค่าเป้าหมาย (2.5) กลยุทธ์ (2.6) 
2561 2562 2563 2564 2565 ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี 
ได้รับบริการสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 
การศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

1. ร้อยละรายได้ของครัวเรือน
เพิ่มข้ึน 

5 5 5 5 5 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
มีความมั่งคั่ง สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2. พัฒนาการศึกษาและสบื
สานงานประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพและ
สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 
4. ส่งเสริมและพัฒนาดา้น
สวัสดิการสงัคม กีฬา และ
นันทนาการอย่างทั่วถึง และ
มีความเท่าเทียม 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
ออมต่อครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัย 

10 10 10 10 10 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ10 ต่อปี 

3. ร้อยละของจำนวนเด็กที่เข้า
เรียนก่อนวัยเรียน 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 

4. ร้อยละของจำนวนประชากร
ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปีเพิ่มขึ้น 

10 10 10 10 10 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

5. ร้อยละการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสงู
ในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป 

20 25 30 35 40 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

6. ร้อยละของประชากรที่ได้
ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 

10 10 10 10 10 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

7. ร้อยละของจำนวนผูผ้ลิต
และจำหนา่ยอาหารที่
ดำเนินการถูกสุขลักษณะ 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 

8. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และ
เด็กพิเศษได้รับการบริการและ
ดูแลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 

 



81 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวชี้วัด (2.4) ค่าเป้าหมาย (2.5) กลยุทธ์ (2.6) 
2561 2562 2563 2564 2565 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

2. มีสังคมที่
หลากหลาย
ทางดา้นศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการจากกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมด้านประเพณี 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 5. พัฒนาการศึกษาและสบืสาน
งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

10 10 10 10 10 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 ต่อปี  

3. ประชาชนมี
ความมั่นคง
ทางดา้นสงัคมและ
เศรษฐกิจ 

1. ร้อยละของผู้ขับขี่
ยานพาหนะทีส่วมหมวกนิรภัย 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 6. ส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้าน
อุบัติภัยและจัดให้มี
สาธารณปูโภคดา้นความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน
อย่างทั่วถึง 

2. จำนวนกลุ่มภาคีเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10 10 10 10 10 รักษามาตรฐาน 

3. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนได้รับการฝึกอบรม
และมีความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวชี้วัด (2.4) ค่าเป้าหมาย (2.5) กลยุทธ์ (2.6) 
2561 2562 2563 2564 2565 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การพัฒนาเมือง 
ให้น่าอยู่ 

4. มีขีดความสามารถ
ด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยว 

1. ร้อยละของถนนสายหลัก
และสายรองมีการตีเส้นจราจร
และติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 1. จัดระเบียบเมืองให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
3. ปรับภูมิทัศน์เมืองให้มี
ทัศนียภาพสวยงาม 
 

2. ร้อยละของถนนในความ
รับผิดชอบได้มาตรฐานใช้งาน
ได้ตลอดทั้งป ี

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 

3. จำนวนสายทาง (ถนน)       
ในความรับผิดชอบเปน็ผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

2 11 2 2 2 19 

4. ร้อยละของการขยายเขต
ไฟฟ้าครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 

5. ร้อยละของการขยายเขต
ประปาครอบคลุมทุกพื้นที่ 

100 100 100 100 100 รักษามาตรฐาน 

6. พื้นที่สีเขียวร้อยละ 30      
ต่อพื้นที่ทั้งหมด 

30 30 30 30 30 รักษามาตรฐาน 

7. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าร่วมในการปรับ 
ภูมิทัศน์เมือง 

2 2 2 2 2 2 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวชี้วัด (2.4) ค่าเป้าหมาย (2.5) กลยุทธ์ (2.6) 
2561 2562 2563 2564 2565 ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

5. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 

1. ร้อยละที่ลดลงของการ
ประหยัดพลังงาน 

10 10 10 10 10 ลดลง 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

1. สร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
2. การส่งเสริม สนับสนนุ      
และรณรงค์ในการบริหาร
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และ
จัดการระบบน้ำเสีย 

2. จำนวนปริมาณขยะที่ลดลง 
(ตัน/ปี) 

50 50 50 50 50 ลดลง 50 ตัน ต่อป ี

3. การเพิ่มข้ึนของบ่อดักไขมัน
ในชุมชนคิดเป็นร้อยละของ
จำนวนผู้ยืน่ขอใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การพัฒนาเทศบาลให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นเลิศ  
ด้านบริการภายใต้    
การมีส่วนร่วม 

6. มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

1. ร้อยละของความสำเร็จ     
การดำเนินงานตามมาตรฐาน
ธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 1. สร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล 
2. สร้างช่องทางในการสื่อสาร 
3. พัฒนาบุคลากร 
4. พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้
และเทคโนโลย ี

 
 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1. ศูนย์กลางการค้าขาย คมนาคม และการบริการ 
 2. มีอัตลักษณ์ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 3. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สงบสุข 
 4. สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม 
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2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
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2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)      
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกำแพง (พ.ศ. 2561-2565) 
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 2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)  
       โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกำแพง (พ.ศ. 2561-2565 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกำแพง 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา                 
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

 

จุดแข็ง (Strengths-S) 
1. ลักษณะที่ตั้งโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย การคมนาคม การท่องเที่ยว               

และการบริการ 
2. ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทศบาลเป็นอย่างดีโดยมีการ

ประชุมร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาความต้องการเพื่อนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
การพัฒนาเทศบาล 

3. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาท่ีดี 
4. มีภาคการเมืองท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นอย่างดี 
5. เทศบาลเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
6. มีความหลากหลายด้านประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สงบสุข 
7. เป็นเทศบาลที่มีขนาดพื้นที่เล็กทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
8. เป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ  
9. เป็นแหล่งติดต่อค้าขายผลิตผลทางการประมง 
10. ประชนชนสนใจและมีทักษะกีฬา  
11. การเมืองไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

จุดอ่อน (Weakness- W) 
1. เป็นชุมชนดั้งเดิม 
2. มีประชาชนแฝงอยู่จำนวนมาก 
3. ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
4. ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
5. ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้และขาดการพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพ 
6. ขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
7. ไม่มีสินค้าที่ระลึกและของฝากนักท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ 
8. ปัญหายาเสพติดมีมากข้ึน 
9.   แหล่งรายได้ของท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการทำให้ต้องพ่ึงพาการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล 
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โอกาส (Opportunity- O) 
1. การสนับสนุนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้เข้าถึงความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงกับความต้องการ 
2. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในพื้นที ่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่     
เอื้อต่อการพัฒนาในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนา
คุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3. เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล 
4. ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้นักท่องเที่ยวหันมา

เที่ยวในอำเภอละงูมากข้ึน 
5. การคมนาคมเชื ่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเชื ่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ                   

การท่องเที่ยวได้ 
6. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
7. จังหวัดสตูลได้รับประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกับจังหวัดกลุ่มอันดามัน ตาม พรบ.การ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และได้รับการรองรับเป็นอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO เป็นโอกาส
ต่อการสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยกเพ่ิมข้ึนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
 

อุปสรรค (Threat- T) 
1. ภารกิจการถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สมบูรณ์ เช่น ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข 
2. แหล่งรายได้ของท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการทำให้ต้องพ่ึงพาการจัดสรรจากรัฐบาล 

การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

และเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น 
4. ราคาสินค้าการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) ตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจโลก   
5. กรอบภารกิจอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความไม่ม่ันใจในการ

ปฏิบัติงาน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื ่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่ อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานช้าลง แรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย 
 2) ความเหลื่อมล้ำ 
  ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณะสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 
 3) ความเป็นเมือง 
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื ้นฐาน การจัดบริการสาธารณะ เพื ่อรับการเติบโตของเมือง ควบคู ่กับการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 4) การบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีมาตรการสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ได้แก่ มาตรา 69 มาตรา 82 และมาตรา 89 เป็นต้น 
  4.2 ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยายภาครัฐ อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
   
 ด้านเศรษฐกิจ 
 เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติบโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล 
เพราะเป็นศูนย์กลางการค้า หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรและด้านการประมง และสินค้าอื่นๆ 
ของประชาชนจากอำเภอต่างๆ โดยรอบ คือ อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง รวมทั้ง
รองร ับนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที ่จะเด ินทางไปยังแหล่งท่องเที ่ยวทางทะเล                            
เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาหลีเป๊ะ หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเที่ยวทางบกกับน้ำตกวังสายทอง                    
ถ้ำภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้าน
ต่างๆ อีกจำนวนมาก 
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การสร้างอาชีพ 
 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดปัญหาสำคัญของชาติ 3 ประการ คือ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด              
และปัญหาคอรัปชั่น โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันในการ
ส่งเสริมและหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ ้นไป การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะการบำรุงและส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล                
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
 เทศบาลตำบลกำแพงเป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง 
และปศุสัตว์) และอาชีพค้าขาย ร้อยละ 20 ซึ่งประชาชนที่เป็นเกษตรกรนั้นยังมีจุดอ่อนในการประกอบอาชีพ 
การทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพงมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย โดยต้องอาศัย
ประสบการณ์และเทคนิคหลายประการ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีปัญหาและความยุ่งยากมากขึ้น เพราะการผลิตพืชพันธุ์
ในทุกวันนี้ มักจะได้ยินเสมอว่าการเพาะปลูกยากมากขึ้นทุกที อีกท้ังปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาล เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผลกระทบในการ
แก้ปัญหาที่ผ่านมานั้นอาศัยภาวะทางธรรมชาติให้กลับสู่ภาวะปกติโดยตรง ไม่มีอุปกรณ์ในการแก้ปัญหา                    
จากภาวะภัยแล้ง หรืออุทกภัยดังกล่าว ดังนั้นจะทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบความสำเร็จเป็นไป
ได้ยาก 
  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้านการเกษตร และการประกอบอาชีพของประชาชน เทศบาล
ตำบลกำแพง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน                 
ในพื ้นที ่ โดยการอบรมให้ความรู ้ด ้านวิชาการและพัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการ                          
ทำการเกษตรในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนม
พื้นเมืองชุมชนนาโต๊ะพ่อ  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนนาโต๊ะพ่อ  กลุ่มสัจจะชุมชนประชาบำรุง  กลุ่มประมง
พื้นบ้าน  กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากระชังเทศบาลตำบลกำแพง  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชุมชน 8 -9 สัมพันธ์    
และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก อสม.เทศบาลตำบลกำแพง เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้
ประชาชนในชุมชน และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสร้างชุมชนใหม้ี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 แนวโน้มเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มทรงตัว จากผลกระทบ
เรื่องราคาพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพาราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าราคายางพาราจะกลับมาสูงเหมือน              
ปี 2554 เป็นไปได้ยาก และค้าขายเป็นสำคัญ และผลจากด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ 
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยจากงบประมาณต่างๆ ที่ได้รับจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ราคา
สินค้าอุปโภคและบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนของผู้ประกอบการ เป็นผลให้ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น และจาก
ราคาพืชผักสินค้าเกษตรต่างๆ ที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น จากสภาพดินฟ้าอากาศที่ แปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดลดลง 
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ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ 
1. ความเสี ่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในทางตรง              

ผ่านการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และทางอ้อมผ่านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นของราคา
แก๊สหุงต้มและแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ ( ft) ส่วนราคาขายปลีกน้ำมัน
ดีเซลในประเทศจะคงอยู ่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตามนโยบายรัฐบาล และค่าจ้างแรงงานที่ปรับใหม่เป็น                 
300 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการทำให้ต้องปรับราคาสินค้าเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของค่า
ขนส่งสินค้ามายังจังหวัด ซึ่งยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  

2. ความเสี ่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที ่ทรงตัวในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อผู ้ประกอบการและนักลงทุน 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนการผลิตทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจาก
มีต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ 
     3.   ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ จากความแปรปรวนของภูมิอากาศ ที่คาดว่ามีความรุนแรงมากกว่าทุกปี 
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม สร้างความเสียหายแก่ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทำ
ให้รายได้ของเกษตรลดลงส่งผลสืบเนื่องต่อการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน 
  

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลกำแพง เปรียบเทียบกับข้อมูลที่สำคัญของ
จังหวัดสตูล คาดว่าอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มทรงตัว โดยโครงสร้างเศรษฐกิจยังคงพึ่งพาภาค
การเกษตรและค้าขายเป็นหลัก ดังนั้น เทศบาลตำบลกำแพงจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการรักษา
ฐานรายได้ และส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ประชาชนอยู ่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง สภาพเศรษฐกิจดี สิ ่งแวดล้อมยั ่งยืน บริการมีความเป็นเลิศ                
มีองค์ความรู้และมุ่งพัฒนาบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 

 ด้านสังคม 
 เทศบาลตำบลกำแพงมีประชากรทั ้งสิ ้น 5,014 คน แบ่งเป็นชาย 2,391 คน หญิง 2,623 คน                    
โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 78 ศาสนาพุทธร้อยละ 20 และศาสนาคริสต์               
และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 2 
 • การศึกษา สถานศึกษาในระบบโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 
จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ตาดีกา 1 แห่ง นอกจากนี้ยังสถานศึกษานอกระบบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ได้แก่ กศน.อำเภอ 1 แห่ง 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 -2556 
คะแนนเฉลี่ยระดับเครือข่าย สพป.สตูล เท่ากับร้อยละ 41.74 และ 43.60 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ เท่ากับร้อยละ 42.06 และ 44.73 ตามลำดับ   
 • สาธารณสุข มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่ง                       
ใน 8 ชุมชน สถานบริการด้านสาธารณสุขเอกชน (คลินิก) 10 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 7 แห่ง  
 ทั้งนี้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงสามารถเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจากโรงพยาลละงู              
ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และโรงพยาบาลสตูล ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและให้บริการอย่างทั่วถึง  
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการในการดำเนินงานตาม
กรอบแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ทุกระดับ จัดทำแผนสนับสนุนทรัพยากร (แผนลงทุนด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง, แผนจัดหาและพัฒนา
บุคลากร) และแผนพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งจะส่งผลให้สถานบริการในทุกระดับมีศักยภาพในการให้บริการด้าน
สุขภาพสูงขึ้น 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลมีการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างเสริม
สุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิ โดยมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ
ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ลดความแออัดใน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โดยให้บริการแบบผสมผสานทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเน้นบริการสุขภาพในพ้ืนที่ (Community Health Service1) โดย
ความร่วมมือของอาสาสมัคร (อสม.) และชุมชน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ ทุกโรงพยาบาล 
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 
 • การประปา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง สามารถเข้าถึงน้ำประปาของการประปา                    
ส่วนภูมิภาคอำเภอละงู เท่ากับร้อยละ 80 ส่วนที ่เหลือใช้น้ำจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้ำตื ้น โดยเทศบาล                      
ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลกำแพง 
 • การไฟฟ้า ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพง ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค               
อำเภอละงู ครบทุกครัวเรือนม 
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลตำบลกำแพงได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการรณรงค์ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ ในส่วนอาชญากรรมต่างๆ มีน้อยมาก โดยการร่วมมือของฝ่าย
ตำรวจ ฝ่ายปกครองและชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่จัดตั้งโดยเทศบาลตำบลกำแพง   
มีการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังภัย มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลกำแพง งานเทศกิจ และเครือข่าย
ศูนย์วิทยุนาคราช 
 จากข้อมูลข้างต้น พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ยังมีความรุนแรง และมีการจับกุม
ได้ และพบว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด ผู้เสพมีจำนวนมากขึ้น ผู้เสพได้ผันตัวเป็นผู้ค้าราย
ย่อยในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป็นปัญหาเฉพาะแต่
ละครอบครัว มากกว่าเป็นปัญหาของชุมชน อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดยังคงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน อาทิ ความเป็นอยู่ในครอบครัว อาชีพประชากรในพื้นที่               
และความเป็นอยู่ในชุมชน 
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลตำบลกำแพง พบว่า 
ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษาท่ีผู้ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ต่ำ ด้านสาธารณสุข ที่ยังขาดการคัดกรอง ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคสำคัญ ด้านการบริการประปาที่ระบบการ
จ่ายน้ำขนาดประสิทธิภาพ การส่งเสริมอาชีพและการเข้าถึงบริการสวัสดิการ และความคุ้มครองทางสังคม 
ตลอดจนปัญหาด้านยาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เทศบาลตระหนักในปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก                   
จึงมุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและนอกระบบ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพกลุ่มภาคีต่างๆ         
ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ประสานงานต่างๆ  
 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • พื้นที่ป่าไม้  เทศบาลตำบลกำแพงไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่ได้พยายามส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูก               
ไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าท่ีมีพ้ืนที่เหลืออยู่ 
 • ทรัพยากรน้ำเทศบาลตำบลกำแพง มีลำน้ำล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติของ
เทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียง คือ ทิศเหนือมีลำห้วยพรุหมอเป็นแนวเขต ทิศใต้มีลำคลองละงู
เป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีลำคลองปากปิงเป็นแนวเขต จึงมีความสมบูรณ์ในเรื ่องของน้ำ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ท้ังด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพ่ือการปศุสัตว์     

เนื่องจากเทศบาลตำบลกำแพง ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้มีน้ำเสียจากชุมชนไหลลง
คลองละงู ในอนาคตหากไม่มีการวางแผนแก้ไขที่ถูกวิธี  อาจส่งผลให้น้ำในลำคลองละงูเน่าเสียได้ ซึ ่งจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนในที่สุด 
 • ทรัพยากรธรณี ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่อย่างใด 
 • สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันการถ่ายน้ำเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิง
และลำห้วยพรุหมอโดยมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ ชุมชนขนมจีน ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็นประจำทุก
วัน โดยมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อำเภอละงู เนื้อที่ประมาณ70 ไร่ เป็นของเทศบาล
ซ่ึงต้ังอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพ่ือเป็นศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมโดยเทศบาลตำบล
กำแพงเป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอท่าแพ 
อำเภอควนกาหลง รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง 
 
 

 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พบว่า พ้ืนที่ในเขตเทศบาลไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ และควรตระหนักถึงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ/หรือรักษาพ้ืนที่เขียวให้
มีพ้ืนที่ให้เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
ภายใต ้การมีส ่วนร่วมของประชาชน ภาคร ัฐ และเอกชนอื ่นๆ และควรเสร ิมสร ้างการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เทศบาลตำบลกำแพงเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด ทุกกองงาน 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัด ทุกกองงาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ทุกกองงาน 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
ทุกกองงาน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

สำนักปลัด กองช่าง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 
ของชุมชน 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา 

ทุกกองงาน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

ทุกกองงาน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกกองงาน 

แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกกองงาน 

ด้านการดำเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
สำนักปลัด 

ทุกกองงาน 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัด -กองช่าง 
-กอสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกกองงาน 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองช่าง - 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
กองช่าง 

ด้านการดำเนินงาน
อ่ืน 

งบกลาง 
 

สำนักปลัด กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การสร้าง
ดุลยภาพเพ่ือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกกองงาน 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกกองงาน 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกกองงาน 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และเป็นเลิศด้าน
บริการภายใต้ 
การมีส่วนร่วม 

ด้านบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองคลัง 

ทุกกองงาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา - 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด ทุกกองงาน 

 

รวม 
 

 

4 ยุทธศาสตร์ 
 

4 ด้าน 
 

12 แผนงาน 
 

5 กองงาน 
 

5 กองงาน 
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