แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

อาเภอละงู จังหวัดสตูล

วิสัยทัศน์อาเภอละงู
“ละงูเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยั่งยืน”
คณะกรรมการบริหารงานอาเภอละงู
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการอาเภอละงู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563
อาเภอละงู
ดวยคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ อาเภอละงู ไดจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 5
ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 และมีมติรองรับแผนวันที่ 30 มิถุนายน 2563
บัดนี้ ผู วาราชการจั งหวัดสตูล ได ให ความเห็ นชอบแผนพัฒ นาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.25612565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการอาเภอละงู เสนอแลว
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. เป้าหมายการพัฒนาอาเภอ (วิสัยทัศนแ) “ละงูเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม นาไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”
2. เป้าประสงค์
๑) สงเสริมการพัฒนาองคแกรชุมชน และกระบวนการเรียนรูทุกระดับ การเรียนรูที่มี
คุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสมานฉันทแ
๒) พัฒนาสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ใชหลักธรรมของแตละศาสนาใน
การดารงชีวิตประจาวัน
๓) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดรับบริการที่มีมาตรฐาน พัฒนาดานการ
ทองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข
5) เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง การพัฒนาบนความยั่งยืน
3. ประเด็นการพัฒนาอาเภอ
3.1 ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๑ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเที่ยว
และสรางมูลคาเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสูการคาที่เติบโตอยางยั่งยืน
3.2 ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคา และเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑแชุมชนบนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
3.3 ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๓ เสริมสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยแและสังคม
ใหมคี วามมั่นคง สันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖1/1 มาตรา 62 และมาตร 65 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม และขอ 15 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
/การจัดทาแผน...

-2การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนา
อาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ดังมีรายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้
และขอใหทุกภาคสวนไดรวมกันนาแผนพัฒนาอาเภอดังกลาวไปสูการปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกันตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
(นายธานี หะยีมะสาและ)
นายอาเภอละงู
ประธานคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการอาเภอละงู

คานา
การบริหารงานของอาเภอ จะเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาเพียงใด ขึ้นอยูกับการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาอาเภอใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และความตองการของประชาชน อาเภอละงู
ไดใหความสาคัญในการจัดทาแผน โดยใหมีการทบทวนผลการดาเนินงานที่ผานมานามาปรับปรุง วิเคราะหแ
สถานการณแดานการพัฒนา และกาหนดแนวทางการพัฒนาอยางเป็นระบบที่มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล
โดยมีการใชขอมูลที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการวิเคราะหแและมีความเชื่อมโยงกับการประเมิ นสถานการณแที่ผานมา
มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันตั้งแตวิสัยทัศนแ เปูาประสงคแรวม ประเด็นยุทธศาสตรแ ตัวชี้วัด คาเปูาหมาย กลยุทธแ
และแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรแ
เพื่อให การดาเนิ น การตามยุทธศาสตรแและแนวทางการพัฒ นาส าเร็จลุ ล ว ง ตลอดจนไดรับ
การสนั บสนุ นงบประมาณในดานตาง ๆ ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรแการพัฒ นา อาเภอละงูจึงไดจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ใชเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตอไป

อาเภอละงู จังหวัดสตูล
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
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-1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาเภอ ประกอบดวย
 ความเป็นมาของอาเภอ
คาวา “ละงู” มาจากภาษามลายูโบราณ โดยเพี้ยนมาจากคาวา “ ลากู” ซึ่งแปลวา ซื้องายขายคลอง
“ละงู” ในอดีตเป็นเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองอยางมาก เคยมีฐานะเป็นกิ่งอาเภอขึ้นกับอาเภอทุงหวา ตอมา
ได รั บ การยกฐานะเป็ น อ าเภอเมื่ อ ปี พ .ศ.๒๔๗๔ โดยย า ยสั บ เปลี่ ย นกั บ “ทุ ง หว า ” จากอ าเภอทุ ง หว า
เป็นกิ่งอาเภอทุงหวา ระยะแรกอาเภอละงู มีเขตการปกครอง ๗ ตาบล ตอมายุบเหลือ ๕ ตาบล ในปี ๒๔๘๔
จนถึงปี ๒๕๒๒ แยกเพิ่มอีก ๑ ตาบล ทาใหมีเขตปกครองทั้งสิ้น ๖ ตาบล จนถึงปัจจุบัน
สัญลักษณ์ประจาอาเภอละงู เตากระอาน
 คาขวัญประจาอาเภอ
“ละงูเมืองนาอยู ประตูสูตะรุเตา ลือลั่นถ้าเกาะ แหลงเพาะเตากระอาน อุทยานธรณีโลก”
 ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบดวย
1) ที่ตั้ง
อาณาเขตที่ตั้ง
อาเภอละงู มีพื้นที่เขตการปกครองประมาณ ๓๒4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
202,397.5 ไร ของพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดสตูล อยูหางจากศาลากลาง
จังหวัดสตูล ประมาณ 50 กิโลเมตร อาณาเขตติดตอ ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดตอ อาเภอทุงหวา
- ทิศใต
ติดตอ อาเภอทาแพ และทะเลอันดามัน
- ทิศตะวันออก ติดตอ อาเภอมะนัง
- ทิศตะวันตก ติดตอ ฝั่งทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอาเภอละงู เป็นที่ราบสูง แบบลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่คอนขางราบ
ประกอบดวยทิ วเขาทางตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ทอดตัวลงมาสูพื้นที่ราบทางตอนใต และดาน
ตะวัน ตก ซึ่งเป็นที่ราบขนานไปกับชายฝั่ง ทะเล ในระดับความสู ง ๓๐ เมตร ๒๐ เมตร และ ๑๐ เมตร
จากระดับน้าทะเล ตามลาดับ มีเกาะรวมประมาณ ๒๒ เกาะ เชน เกาะเขาใหญ เกาะบุโหลนดอน เกาะลิ ดีเล็ก
เกาะลิดีใหญ เกาะบุโหลนไมไผ เกาะบุโหลนใหญ/เล ฯลฯ สวนเทือกเขาอยูในระดับความสูง ๑๕๐ เมตร
ถึง ๓๐๐ เมตร จากระดับ น้ าทะเลมี กระจายอยู ทั่ว ไปในอาเภอ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ทางตอนเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือภูเขามีความสูงไมมากนัก ซึ่งมีภูเขาที่สาคัญอยู 2 แหง คือ ภูเขาโต฿ะดู และภูเขาขาว สวนที่
ราบชายฝั่งสวนใหญจะมีลักษณะเป็นปุาชายเลน มีการทาสวนยางพาราตลอดจนผลไมยืนตน และมีการทานาใน
ที่ราบลุม
ลักษณะภูมิอากาศ
อาเภอละงู ไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต และตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๒ ฤดู ไดแก
๑. ฤดูรอน จะเริ่มตั้งแตกลางเดือนธันวาคมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม กระแสลมที่ไดรับเป็นลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศทั่วไปรอน ความชื้นต่า แตยังมีฝนตกอยูบาง
๒. ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจน ถึง เดือนธันวาคม โดยไดรับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต จึงทาใหมีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล
/ 2) การปกครอง…
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2) การปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค แบงออกเป็น ๖ ตาบล ๖๑ หมูบาน มีอัตรากาลัง กานัน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานฝุายปกครอง สารวัตรกานัน ผูชวยผูใหญบานฝุายรักษาความสงบ และแพทยแ
ประจาตาบล รวม 244 คน ดังนี้
- ตาบลกาแพง
มีจานวน 12 หมูบาน
- ตาบลละงู
มีจานวน 18 หมูบาน
- ตาบลน้าผุด
มีจานวน 11 หมูบาน
- ตาบลปากน้า
มีจานวน 7 หมูบาน
- ตาบลเขาขาว
มีจานวน 7 หมูบาน
- ตาบลแหลมสน
มีจานวน 6 หมูบาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เทศบาลตาบลกาแพง
- องคแการบริหารสวนตาบลกาแพง
- องคแการบริหารสวนตาบลละงู
- องคแการบริหารสวนตาบลน้าผุด
- องคแการบริหารสวนตาบลปากน้า
- องคแการบริหารสวนตาบลเขาขาว
- องคแการบริหารสวนตาบลแหลมสน
3) หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เชน
(1) หนวยงานราชการ /รัฐวิสาหกิจ
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
- สถานีตารวจภูธร
- พัฒนาชุมชนอาเภอ
- สัสดีอาเภอ
- สรรพากรอาเภอ
- ปศุสัตวแอาเภอ
- ประมงอาเภอ
- สาธารณสุขอาเภอ
- โรงพยาบาลละงู
- เกษตรอาเภอ
- ทองถิ่นอาเภอ
- วัฒนธรรมอาเภอ
- ที่ทาการไปรษณียและงู
- การไฟฟูาสวนภูมิภาค สาขาละงู
- การประปาสวนภูมิภาค สาขาละงู
- ศูนยแบริการลูกคา TOT สาขาละงู
- สถานีโทรคมนาคมเคเบิลใตน้า ชลี 4
- ศูนยแวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดสตูล
/ - ศูนยแวิจัย …
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ศูนยแวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
สถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 36
สานักงานที่ดินสตูล สาขาละงู
สานักงานกองทุนสงเคราะหแการทาสวนยางอาเภอ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หนวยปฏิบัติการ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452
สถานีเรือละงู
สานักงานขนสงสตูล สาขาละงู

(2) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาละงู.
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาละงู.
- ธนาคารไทยพาณิชยแ จากัด (มหาชน) สาขาละงู.
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สาขาละงู
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร สาขาละงู
- สหกรณแอิบนูอาฟ สาขาละงู
- สหกรณแการเกษตร
(3) หนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
- ธุรกิจแพปลา
- ปั้มน้ามัน
- ธุรกิจเพาะพันธุแกุง
- ธุรกิจการทองเที่ยว
- ประกอบการเรือตกปลา
- รับซื้อของเกา
- TESCO LOTUS
- KFC
- MINI BIG C
- บริษัทปาลแมน้ามัน (บริษัท ลาภทวีปาลแม)
- โรงงานแปรรูปไมยางพารา (บริษัท วุ฿ดเวิรแคอังศุธน )
(4) กลุมพลังมวลชนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพื้นที่
1. กองทุนหมูบาน
61
2. กลุมผูผลิต/ประกอบ OTOP
4๐
3. กลุม ออมทรัพยแเพื่อการผลิต
15
4. อาสาพัฒนาชุมชน
61
5. ผูนาอาสาพัฒนาชุมชน
6
6. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน
61

หมูบาน
กลุม
กลุม
หมูบ า น
ตาบล
คณะ
/ 7. คณะกรรมการ…
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7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
8. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ
9. คณะกรรมการเยาวชนหมูบาน
10. คณะกรรมการศูนยแเยาวชนตาบล
11. อสม.
12. ชุด ชรบ.
13. กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง
14. ชมรมทัวรแเบ็ด
15. ชมรมเรือทัวรแ

6 คณะ
1 คณะ
61 คณะ
6 คณะ
61 หมูบาน
61 หมูบ าน

4) ประชากร
(1) จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนปีปัจจุบัน
 จานวนครัวเรือน 23,548 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 73,272 บาท ชาย 36,334 คน
หญิง 36,938 คน
 จานวนประชากรแยกตามตาบล
ที่

ตาบล

1
2
3
4
5
6

ละงู
กาแพง
น้าผุด
ปากน้า
เขาขาว
แหลมสน
รวม

จานวนครัวเรือน
6,737
7,416
3,054
3,286
1,930
1,125
23,548

ประชากรแยก
ชาย
หญิง
11,517
11,642
9,292
9,743
4,776
4,757
5,510
5,647
3,332
3,245
1,907
1,904
36,334
36,938

รวม
23,159
19,035
9,533
11,157
6,577
3,811
73,272
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 แยกเพศและชวงอายุ ดังนี้
- วัยเด็ก อายุแรกเกิด – 12 ปี ชาย 7,157
- วัยเรียน 13 – 22 ปี ชาย 5,403 คน
- วัยทางาน 23 – 60 ปี ชาย 19,664 คน
- ผูสูงอายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย 4,119 คน

คน หญิง 6,690
หญิง 5,235 คน
หญิง 19,955 คน
หญิง 5,049 คน

คน รวม 13,847 คน
รวม 10,638 คน
รวม 39,619 คน
รวม
9,162 คน

(2) ประชากรมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผานมา
(3) มีประชากรแฝง สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทางานรับจางธุรกิจประมง กอสราง
รานอาหารในพื้นที่ และอื่น ๆ อยูในระหวางดาเนินการขึ้นทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งดาเนินการแลว
ประมาณ ๘๐ เปอรแเซ็นตแ
(4) ประชากรแฝงมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผานมา
(5) ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพ การเกษตร รองลงมาคือ ประมง ปศุสัตวแ และอื่น ๆ
ตามลาดับ
/ 5) การศึกษา …
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5) การศึกษา
(1) สถานศึกษา (ของรัฐ/เอกชน) ฯลฯ
สถานศึกษา/ให้ความรู้
- ระดับประถมศึกษาของรัฐ อาเภอละงู มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐ
จานวน ๕๐ แหง มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ ๕,๒๒๐ คน
- โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน มี จานวน 5 แหง ประกอบดวย โรงเรียนสายเพชรศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจนแ โรงเรียนสตูลสันติศึกษา โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตรแ โรงเรียนอนุบาลโอบออม
- ระดับมัธยมศึกษา มีจานวน ๒ แหง ประกอบดวย
โรงเรียนกาแพงวิทยา มีนักเรียนทั้งหมด ๑,๓๕๔ คน
โรงเรียนละงูพิทยาคม มีนักเรียนทั้งหมด ๖๗๓ คน
- วิทยาลัยการอาชีพ ๑ แหง คือ วิทยาลัยการอาชีพละงู มีนักเรียนทั้งหมด ๖๗๒ คน
- มหาวิทยาลัย ๑ แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล มีนักศึกษาทั้งหมด
๙๕ คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ไดดาเนินการกอสรางในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
และไดฝากนักศึกษาเรียนที่ วิทยาลัยการอาชีพละงู ตั้งแตปี ๒๕๕๔
ความรู้และการศึกษา
ข้อมูลผู้จบการศึกษาซึ่งไม่ได้เรียน
1. ผูที่จบเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
28,956
2. ผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 2,466
3. ผูที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเทา
787
4. ผูที่จบปริญญาตรีหรือสูงกวา
1,026
คนในชุมชนที่กาลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ในระดับต่าง
1. กอนประถมศึกษา
2,084
2. ป.1 – ม.3(การศึกษาภาคบังคับ)
6,084
3. จบชั้น ม.3 ปีการศึกษาที่ผานมา
1,899
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาปัจจุบัน
493
5. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
768
6. อนุปริญญาหรือเทียบเทียบเทา
318
7. ปริญญาตรีหรือสูงกวา
571

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562

(2) หองสมุด
- หองสมุดประชาชนอาเภอละงู จานวน ๑ แหง อยูในความดูแลของศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอละงู
(3) การศึกษามีแนวโนมสูงขึ้น เชน ศูนยแศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพ สายสามัญ สาขา
ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา บุคลากรทางการศึกษามีจานวนเหมาะสมเพียงพอตอผูศึกษา แตยังขาดอุปกรณแ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย และไมเพียงพอ
/6) สาธารณสุข …
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6) สาธารณสุข
(1) สถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/ศูนยแบริการสาธารณสุข/คลินิกทุกประเภท/บุคลากร
- โรงพยาบาล ขนาด ๖๐ เตียง ๑ แหง คือ โรงพยาบาลละงู
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ๑๐ แหง
- รานขายยาแผนปัจจุบัน ๑๓ แหง
- รานขายยาแผนโบราณ ๒ แหง
- คลินิก ๙ แหง
(2) หลักประกันสุขภาพของประชาชน เชน บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)/
ประกันสังคม/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สิทธิอื่น ๆ (คนไทยในตางแดน ขาราชการการเมือง)/ไมมีสิทธิ/บุคคลรอ
พิสูจนแ)
สถานบริการ

สถานที่ตั้ง

ผอ.รพ.สต.ละงู
ม.2 ต.ละงู
รพ.สต.หวยไทร
ม.10 ต.ละงู
รพ.สต.บานในเมือง
ม.12 ต.ละงู
รพ.สต.เขาขาว
ม.5 ต.เขาขาว
รพ.สต.บานบอเจ็ดลูก
ม.1 ต.ปากน้า
รพ.สต.ปากน้า
ม.4 ต.ปากน้า
รพ.สต.บานทุงไหม
ม.1 ต.น้าผุด
รพ.สต.น้าผุด
ม.5 ต.น้าผุด
รพ.สต.แหลมสน
ม.3 ต.แหลมสน
โรงพยาบาลละงู
ม.6 ต.กาแพง
รพ.สต.ตนหยงละไน
ม.1 ต.แหลมสน
ศูนยแสุขภาพชุมชนกาแพง
ม.3 ต.กาแพง
รวมสิทธิทั้งอาเภอ

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
288
281
455
479
15
576
166
226
130
0
22
1,306
3944

ประกัน
สังคม
419
423
398
258
58
479
159
233
130
164
50
840
3611

บัตรทอง
6,843
6,991
7,479
6,351
1,569
8,947
3,824
5,585
2,902
12,126
899
6,843
70,359

รวมทั้งหมด
7550
7695
8332
7088
1642
10002
4149
6044
3162
12290
971
8989
77,914
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(3) สถิติการเจ็บปุวยตามระดับความรุนแรง ได ๕ ระดับ
- โรคอุจจาระรวง
จานวน ๓๙๐ คน อัตราตอแสนคน ๕๕๕.๙๑ คน
- โรคสุกใส
จานวน ๑๕๖ คน อัตราตอแสนคน ๒๒๖.๓๗ คน
- โรคไขเลือดออก
จานวน ๑๕๐ คน อัตราตอแสนคน ๒๑๗.๖๖ คน
- โรคตาแดง
จานวน ๑๒๔ คน อัตราตอแสนคน ๑๗๙.๙๓ คน
- โรคปอดบวม
จานวน ๘๒ คน อัตราตอแสนคน ๑๑๘.๙๙ คน
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7) ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) การนับถือศาสนา
ชาวอาเภอละงู สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
ประมาณรอยละ 80 มีมัสยิดเป็นศูนยแรวมจิตใจ โดยทุกวันศุกรแของสัปดาหแ
คนในชุมชนมารวมทาพิธีทางศาสนาจึงมีประเพณีของชาวมุสลิม เชน
การเขาสุนัต วันฮารีรายอ การถือศีลอด สวนที่นับถือ ศาสนาพุทธ
มีประมาณรอยละ 19 มีประเพณีสงกรานตแ วันเขาพรรษา วันลอยกระทง
สาหรับชาวพุทธเชื้อสายจีน จะมีประเพณีเทศกาลกินเจ และสาหรับผูที่นับถือศาสนาคริสตแมีเพียงรอยละ 1
สวนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจาวัน ใชภาษาไทยถิ่นใต แตประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะบุโหลนบางสวนใช
ภาษาชาวเลในการสื่อสาร
- มัสยิดจดทะเบียน ๖3 แหง
- วัด
๗ แหง
- สานักสงฆแ ๑ แหง
- คริสตจักร
๑ แหง
- ศาลเจา
๑ แหง
(2) วัฒนธรรมทองถิ่นที่สาคัญ
สภาพความเป็นอยูของคนในชุมชนอาเภอละงู มีลักษณะผสมผสานดา นประเพณี วัฒนธรรม
ระหวางคนไทยมุส ลิ มกับ คนไทยพุทธ ซึ่งสามารถอยูรว มกันไดอยางมีความสุ ขภายใตการปกครองในะบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ ตางฝุายตางยอมรับและใหเกียรติเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่ง
กันและกัน
ประชาชนอาเภอละงู นับถือศาสนาอิสลาม ๘๐ % ศาสนาพุทธ ๑9 % อื่น ๆ 1 % มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมแตสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข และวัฒนธรรมทองถิ่นที่สาคัญที่ยังมีอิทธิพลตอ
การดาเนินชีวิตของผูประชาชนและสังคมโดยรวม
8) การคมนาคม
(1) ทางบก
การคมนาคมทางบก มีเสนทางคมนาคมที่สาคัญ ดังนี้
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๗๖ สายฉลุง – ตรัง (ผานพื้นที่ตาบลละงูและตาบลกาแพง)
โดยแยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑๖ ในเขตตาบลฉลุง อาเภอเมืองสตูล ผานอาเภอทาแพ เขาสู
อาเภอละงู ผานตาบลกาแพง มุงตรงไปยังอาเภอทุงหวา ออกสูอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๒ สายละงู – ปากบารา ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เชื่อม
ระหวางตาบลกาแพงกับทาเทียบเรือปากบารา
- ทางหลวงชนบท ซึ่งมีอยูหลายสายทั่วทั้งอาเภอ ดาเนินการโดยองคแการบริหารสวน
จังหวัดสตูล
(2) ทางน้า
การคมนาคมขนสงทางน้า นับวายังมีความสาคัญกับพื้นที่อาเภอละงูอยางมากโดยเฉพาะ
ราษฎรที่อาศัยอยูในทองที่ที่เป็นเกาะ เชน เกาะบุโหลน ตาบลปากน้า และบางหมูบานของตาบลแหลมสน
มีทาเทียบเรือที่สาคัญ คือ
/ - ทาเทียบเรือ...
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- ทาเทียบเรือปากบารา ตั้งอยูที่หมูที่ ๒ ตาบลปากน้า ใชเป็นทาเทียบเรือประมงและ
ทาเทียบเรือทองเที่ยวไปสูเกาะตาง ๆ เชน ตะรุเตา อาดัง หลีเปฺะ ฯลฯ
- ทาเทียบเรือตูแตหรา ตั้งอยูที่หมูที่ ๑๒ ตาบลกาแพง ใชเป็นเสนทางเชื่อมระหวาง
ตาบลแหลมสนและบางส ว นของอาเภอทุงหวากับผื น แผ นดินใหญ ทาเรือตูแตหราเป็นทาเรือที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจอีกแหงหนึ่งของอาเภอละงู เพราะเป็นที่ตั้งของแพปลาขนาดใหญ และยังมีอูตอเรือตั้งอยูดวย
- ทาเทียบเรือพาณิชยแ โดยการดาเนิน การของกรมเจาทาและที่ราชพัสดุ ปัจจุบันได
มอบใหองคแการบริหารสวนตาบลปากน้าเป็นผูดูแลโดยใชอานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจั ด หาประโยชนแ ใ นทรั พ ยแ สิ น ขององคแ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณทั้ ง สิ้ น
๓๗๑,๘๗๙,๗๐๐ บาท และไดดาเนินการกอสรางตั้งแตปี ๒๕๕๒
(3) การคมนาคมในอนาคตมีแนวโนมจะตองพัฒนาใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไปพรอมกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ในอนาคต เพื่อรองรับโครงการใหญ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
9) ด้านเศรษฐกิจ
(1) ดานการเกษตร
- แยกประเภทการทาเกษตร/พื้นที่การเกษตร
ดานเกษตรกรรม ประกอบดวยพื้นที่การเกษตร ๘๙,๕๙๖ ไร พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ไดแก
ยางพารา ปาลแม ขาว แตงโม และไมผลยืนตน เชน เงาะ ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ
- วิเคราะหแเปรียบเทียบการทาเกษตรอินทรียแ ปลอดสารพิษ การใชสารเคมีภาคการเกษตร
การใชแรงงานภาคการเกษตร เครื่องจักร ฯลฯ
- พืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ วิเคราะหแสถานการณแ ปลูกเพื่อบริโภคหรือเพื่อการคา พรอม
วิเคราะหแตนทุนการผลิต ตลาด ราคา ของพืชเศรษฐกิจเปรียบเทียบระหวางปีการผลิตที่ผานมากับปีปัจจุบัน
และคาดคะเนแนวโนมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการปลูกพืชเศรษฐกิจในแตละชนิด
- การปศุสัตวแ การประมง ฯลฯ
ดานปศุสัตวแ มีสัตวแเลี้ยงที่สาคัญคือ โค กระบือ แพะ
ดานประมง ผูประกอบอาชีพประมงสวนใหญ จะอาศัยอยูบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
(2) ดานการพานิชยแ
ดานพาณิชยแ ประกอบดวย
สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ จานวน ๑๓ แหง
ที่พักนักทองเที่ยว และรีสอรแท จานวน ๒๐ แหง
- รานคาอุปโภคบริโภคเป็นการทั่วไป
หางสรรพสินคา
จานวน 2 แหง
รานสะดวกซื้อ
จานวน 4 แหง
วิเคราะหแแนวโนมการขยายตัวของรานคาเปรียบเทียบระหวางปีที่ผานมากับปีปัจจุบัน
- รานคาที่ขายสินคาเฉพาะ
รานวัสดุกอสราง
จานวน 6 ราน
/รานคา…
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ร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน
1. รานขายของชา
2. รานคา
3. รานตัดผม/เสริมสวย
4. รานซอมรถและเครื่องจักร
5.รานขายปัจจัยการผลิต(การเกษตร)
6. รานจาหนาย,ซอมวิทยุ โทรทัศนแ
7. รานเชื่อมโลหะ – กลึง

256
๑20
๒5
66
19
8
10

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

ขายวัส ดุอุป กรณแเกี่ยวกับการทาการเกษตร เชน รานปุย ยากาจัดศรัตูพืช รานวัส ดุ
อุปกรณแเครื่องจักรทางการเกษตร รานคาเกษตรอินทรียแ และวิเคราะหแเปรียบเทียบแนวโนม
การขยายตัวหรือการเพิ่มจานวนรานคา
(3) ผลิตภัณฑแชุมชนและทองถิ่น OTOP
- สินคาหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑแ
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
- ขนมบุหงาบุดะ สถานที่ผลิต ม.๑๐ ต.กาแพง

- ผลิตภัณฑแไขมุก สถานที่ผลิต ม.๒ ต.ปากน้า

- ผลิตภัณฑแจากกะลามะพราว
สถานที่ผลิต ม.๒ ต.ปากน้า
- ผลิตภัณฑแผาบาติก สถานที่ผลิต ม.๒ ต.ละงู

/ ผลิตภัณฑแจาก…
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- ผลิตภัณฑแจากเปลือกหอย
หมูที่ 2 ตาบลปากน้า
- กลุมตะโละใสบาติก
หมูที่ 4 ตาบลปากน้า
- ผลิตภัณฑแแปรรูปอาหารทะเล
หมูที่ 3 ตาบลแหลมสน

- การลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ
- ราน OTOP
ทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ประจาปี 2559 อาเภอละงู
มีทั้งหมด 43 กลุม ดังนี้
ที่
1.
2.

ชื่อ – ที่อยู่กลุ่ม/กิจการ
นายชานาญ สุดสะอาด
กลุมแมบานบานในเมือง

3.

กลุมแมบานสกรีนเสื้อบานในใส (นางลัดดา มัจฉา)

4.

ผลิตภัณธแเปลือกหอย (นายมูฮัมหมัด เทพวารินรทแ)

5.
6.

กลุมขนมพื้นเมืองบานวังชอนชัย (นางยุพา ติงหวัง)
กลุมแมบานเกษตรกรบานปากปิง
(นางออย นุยน้าวงษแ)
กลุมตัดเย็บเสื้อผา (นางดาร฿ะ ยาบา)
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
บานดาหลา (นางเสาวนียแ รอดเสน)

7.
8.

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
1. บัวขวัญน้ามันมะพราวบริสุทธิ์
2. แจกัน
3. กระเชาวงรี
4. เสวียนหมอ
5. กระจาดขนาดเล็ก
6. กางเกงสกรีน
7. เสื้อสกรีน
8. ผาปาเต฿ะเพ็นทแและปักเลื่อมดีไซดแ
9. กระจกเปลือกหอย
10. ผลิตภัณฑแจากเปลือกหอยตาง ๆ
11. ขนมไขสูตรโบราณ
12. ขนมบุหงาบูดะ
13. ขนมพื้นเมืองตาง ๆ
14. หมอนอิง
15. ขนมพื้นเมืองตาง ๆ
16. ขนมไข
/ กลุมแปรรูปอาหาร..
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ที่
9.

ชื่อ – ที่อยู่กลุ่ม/กิจการ
กลุมแปรรูปอาหารทะเลบานบุโบย
(นางสาวมิหยน เกนุย)

10.

กลุมตัดเย็บบานบอหิน (นางสาวจ฿ะ แคยิหวา)

11.

กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตบานบอเจ็ดลูก
(นางตีก฿ะ แลตเอง)
กลุมหัตถศิลปพื้นบานปากบารา
(นายจารูญ ตาเหยบ)

12.

13.

กลุมแมบานสาเภาทอง (นายอภิเทพ ชัวชมเกตุ)

14.
15.

กลุมแมบานควนน้าใส (นางรัตนาวรรณ หมีนเหม)
กลุมเครื่องประดับบอเจ็ดลูก (นางจาเป็น จิระพงษแ)

16.

กลุมผลิตเครื่องแตงกายมุสลิม (นางอุไร ยาบา)

17.
18.

กลุมอารีไขเค็ม (นางประดับ ศรีไชย)
กลุมขาวกลองบานนาขาเหนือ
(นางรวิปรียา หมาดแนง)
กลุมปันหยาบาติก

19.

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
17.ปลาเค็ม
18. ปลาหวาน
19. กุงแหง
20. กะปิ
21. ไตปลา
22. ตุ฿กตามุสลิม
23. กระเปาสตางคแ
24. ผาคลุมผมสตรี
25. หมอนอิง
26. ผาคลุมศรีษะ
27. เตานาฬิกาตั้งโต฿ะ
28. โคมไฟกะลามะพราว
29. แจกันกะลามะพราว
30. กลองกระดาษทิชชู
31. เตากะลามะพราว
32. แกงไตปลาแหง
33. น้าบูดูตาง ๆ
34. น้าพริกตาง ๆ
35. คั้วกลิ้งปลา
36. กุงฟูคั้วพริก
37. ปลาจิ้งจังทรงเครื่อง
38. ขนมพื้นบานตาง ๆ
39. เครื่องประดับเงินตาง ๆ
40. หินมงคลเครื่องประดับตาง ๆ
41. เครื่องประดับมุกตาง ๆ
42. ผาปาเต฿ะปักเลื่อม
43. เสื้อเชิ้ยจากผาปาเต฿ะ
44. ไขเค็ม
45. ขาวกลอง
46. ผาเช็ดหนา
47. ผาพันคอ
48. กางเกงเล
49. ชุดเซ็ก
51. ผาพันตัว
52. ผาซิ้น
/ กลุมปักจักร ...
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ที่
20.
21.
22.
23.

ชื่อ – ที่อยู่กลุ่ม/กิจการ
กลุมปักจักรเครื่องแตงกายมุสลิม
(นางจุฑารัตนแ อาดา)
กลุมปันหยางานประดิษฐแ
(นางนิชนันทแ เส็มสัน)
กลุมปันหยาตัดเย็บ
(นางโฉม ปัญญาวงศแ)
กลุมแปรรูปอาหารและสงเสริมอาชีพพัฒนาชุมชน
(นางสมศรี อุรามา)

24.
25.

กลุมแมบานคลองน้าเค็ม (นางหลีโหยม รอเกตุ)
กลุมไขมุกอันดามัน (มายุรีเพิรแล)
(นางมายุรี เทพวารินทรแ)

26.

ฟาริดาไขมุก จ.สตูล
(นางสาวชลธิชา สุวรรณ)
นางกัญญาวีรแ โพธิ์ดก
กลุมสตรีบานโคกพะยอม (นางนิตยา สาหมีด)
กลุมปักจักรและตัดเย็บบานโต฿ะฮาด
(นางนันทิยา สองเมือง)

27.
28.
29.

30.

รานริสกีโรตี ชาชักสตูล (นายอานนทแ เองฉวน)

31.
32.
33.

กลุมเยาวชนสืบสานและพัฒนาอาชีพบานปากปิง
(นางสาวนิชกานตแ นุยน้าวงษแ)
สายไหมโคเชตแ (นางจิปฺะ หลีหลาด)
นางสาวนารีรัตนแ แซตัน

34.

กลุมสตรีแมบานบานหัวทาง (นางอุไหล สอเหลบ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
53. ผาคลุมผมสตรี
54. หมอนอิง
55. น้ามันมะพราวสกัดเย็น
56. ดอกไมประดิษฐแจากเกล็ดปลา
57. เสื้อเช็ตซาฟารี
58. ชุดแตงกายมุสลิม
59. แยมมะลิกอดิบ
60. แยมแตงโม
61. แยมสับปะรด
62. เครื่องดื่มน้ารังนก
63. สรอยคอไขมุกสีขาว
64. แหวนไขมุกประดับเพชร
65. เข็มกลัดไขมุกประดับเพชร
66. จี้ไขมุกประดับเพชร
67. สรอยขอมือทองประดับมุก
68. ตางหูไขมุกสีขาวประดับเพชร
69. ตางหูไขมุกสีทองประดับเพชร
70. สรอยคอทองคาขาวรอยสลับไขมุก
71. เครื่องประดับมุกตาง ๆ
72. สรอยคอไขมุก
73. ชุดสตรี
74. ขนมพื้นเมืองตาง ๆ
75. ผาคลุมศรีษะ
76. ชุดสตรี
77. เสื้อเชิ้ต
78. กางเกงลาลอง
79. โรตี
80. ชาชัก
81. กาแฟโบราณ
82. กระเปาโครเชตแ
83. กระเปาสานจากเส็นพลาสติก
84. ดอกไมจากเสนพลาสติก
85. เครื่องแตงกายใชผาปาเตะ
86. เสวียนหมอ
87. กระจาด
88. ตะกรา
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ที่
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ชื่อ – ที่อยูก่ ลุ่ม/กิจการ
กลุมเครื่องแกงบานหนองราโพ
(นางมลิวรรณ แกวพิทักษแ)
กลุมปากน้าตัดเย็บ (นางปิยวรรณ ปากบารา)
กลุมสตรีบานทุงไหม
กลุมแปรรูปทะเลบานกาแบง
กลุมผลิตภัณฑแสมุนไพรชุมชน 8 – 9 สัมพันธแ
(นางวิไล หวานแกว)
กลุมแมบานเกษตรกรบานทางยาง
(จักรสานกานจาก) (นางฐิตินันทแ องศารา)
กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนทาขนมพื้นเมืองนาโต฿ะพอ
(นางหาซิน฿ะ หวันตาหลา)
บานขนม (นางฮาดีฉ฿ะ แสหมูด)
หองเสื้อดวงใจ (นางสาวดวงใจ อิสระ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
89. เครื่องแกงตาง ๆ
(แกงสม แกงกะทิ แกงเผ็ด)
90. เสื้อสตรี (บาหยา บาหนง)
91. ขนมพื้นบานตาง ๆ
92. อาหารทะเลแปรรูป
93. น้ายาลางจานกลิ่นใบเตย
94. กระจาดดอกพิกุล
95. ขนมพื้นเมืองตาง ๆ
96. ขนมพื้นบาน
97. ชุดราตรีมุสลิม

(4) ดานการทองเที่ยว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตาบลปากน้า หางจากที่วาการอาเภอละงู
ประมาณ ๖ กิโลเมตร ใชเดินทางโดยรถยนตแ และสามารถนั่งเรือตอเพื่อชมความงามของเกาะบริเวณใกลๆ
เชน เกาะลิดี เกาะเขาใหญ
เกาะบุโหลน ตั้งอยูที่หมูที่ ๓ ตาบลปากน้า อยูหางจากที่วาการอาเภอละงูประมาณ 72
กิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณอาวพังกาใหญและอาวพังกาเล็ก มีตนไมปุาหลากหลาย ปุาหวาย หรือตนยางพาราขนาด
ใหญที่ชาวบานไดปลูกทิ้งไว รวมถึงตนมะมวงหิมพานตแ ตนไมผลตางๆ ในบางครั้ง คุณอาจจะเห็นสัตวแปุาเล็กๆ
เชนกระรอก นกเงือก หรือตะกวด เขามาในสายตาตลอดเวลา
เกาะลิดี อยูหางจากที่วาการอาเภอละงู ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีหนาผาและถ้าเป็นที่อาศัย
ของนกนางแอนเป็นจานวนมาก เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตร.กม. มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และเวิ้งอาวยื่นเขาไปในตัว
เกาะเป็นสระน้าใสสะอาดเหมาะสาหรับนักทองเที่ยงที่ชอบเลนน้าทะเล ปัจจุบันเกาะลิดีมีหนวยพิทักษแอุทยานฯ
มีบานพัก และบริเวณที่กางเต็นทแสาหรับนักทองเที่ยว สามารถตอเรือประมงไดจากที่ทาการอุทยานหมูเกาะ
เภตรา
เกาะเขาใหญ่ อยูหางจากทาเรือปากบารา ประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะเภตรา บนเกาะมีอาว ชื่อ อาวกามปู ภายในอาวมีน้าตกไหลลงมากลายเป็นลาธารเล็กๆ อาวกามปูเป็น
อาวที่สงบปราศจากคลื่นลมตลอดปีเวลาน้าลดระดับต่าสุด นักทองเที่ยวจะสามารถเห็นแนวปะการังและสิ่งมีชีวิต
ใตทองทะเลปรากฏตลอดแนวชายฝั่ง จุดเดนของเกาะเขาใหญ คือ ประติมากรรมธรรมชาติที่คลายกับปราสาท
หิ น มีส ะพานธรรมชาติ ยื่ น โคง ไปในทะเล เมื่ อน้ าลดสามารถพายเรื อลอดเข าไปได นอกจากนี้ยั งมี ส ถานที่
เพาะเลี้ยงพันธุแปลาของประมงจังหวัดสตูล ตั้งอยูใกลเกาะเขาใหญซึ่งนักทองเที่ยวนิยมแวะไปชมมากเชนกัน
หาดปากบารา – อ่าวนุ่น อยูบริเวณหมูที่ ๒ ตาบลปากน้า หางจากที่วาการอาเภอละงู
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นชายหาดริมฝั่งทะเลมีทรายขาวสะอาด มีรานอาหาร บังกะโลบริการมากมาย
/ น้าตกวังสายธาร…
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น้าตกวังสายธาร เป็นน้าตกขนาดใหญ ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในจังหวัดสตูลและเป็นน้าตกที่เพิ่ง
ถูกคนพบ มีความอุดมสมบูรณแทางระบบนิเวศมาก เป็นธรรมชาติที่นาหลงใหล ทานสามารถคนหาคาตอบใหกับ
ตนเองไดที่นี่ เสนทางไปยังน้าตก วังสายธารจะไดพบกับน้าตก วังสายนอยซึ่งเป็นชั้นแองกระทะที่สวยงามมากอีก
ทั้งอาจ พบกับกลุมชนเผามันนิ หรือเงาะปุาซาไก จะเป็นการทดสอบความพรอมของรางกายสาหรับผูที่ชอบ
ความทาทายและนิยมการทองเที่ยว เชิงนิเวศ กอนถึงน้าตกวังสายธารเพียงแค 1 กิโลเมตร จะไดพบอีกหนึ่ง
ความงามของน้าตกวังสายนอยและในระหวางทางจะไดพบกับชนเผาซาไกซึ่งมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชวนใหศึกษา
วิถีชีวิตที่นาอัศจรรยแ
น้าตกวังสายทอง ตั้งอยูที่หมูที่ ๑๐ ต.น้าผุด หางจากที่วาการอาเภอละงู ประมาณ ๓๖
กิ โ ลเมตร เป็ น น้ าตกขนาดใหญ มี น้ าไหลมาจากช อ งเขาตกลงมาเป็ น ชั้ น ๆ และมี น้ าไหลตลอดทั้ ง ปี
เสนทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง
ถ้าเจ็ดคด ตั้งอยูที่หมูที่ ๑๐ ตาบลน้าผุด หางจากที่วาการอาเภอละงูประมาณ ๓๘ กิโลเมตร
มีลั กษณะเป็ น โพรงถ้าใตภูเขา ขนาดถ้ากวาง ๗๐ – ๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร มีหิ นงอกหินยอย
สวยงามมาก นอกจากนี้ ยั งมีล าคลองผ านบริเวณถ้า สามารถล องเรือชมความงามของถ้าได และชาวบาน
บางสวนเรียกถ้าเจ็ดคตวา ถ้าสัตตคูหา ถ้าเจ็ดคตมีชื่อเรียกตั้งแตชั้นที่ ๑ – ๗ ดังนี้ สาวยิ้ม นางคอย เพชรรวง
เจดียแ สามยอด น้าทิพยแ ฉัตรทอง และสองนภา ตามลาดับ
ถ้าลูกสาวหรือถ้าอุไร ตั้งอยูที่ หมูที่ ๘ ตาบลกาแพง หางจากที่วาการอาเภอละงูประมาณ ๖
กิโลเมตร มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม เงียบ สงบ และมีขนาดใหญมาก การเดินทางสะดวก
ปัจจุบันอาเภอละงูยังมีสัตว์ที่หายาก ไดแก เตากระอาน ปูทหารราชินี
สถานที่ดาน้าดูปะการังอาเภอละงู
๑. บริเวณหินขาว เกาะบุโหลน เขาชมไดในชวงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี
๒. บริเวณเกาะลิดี เขาชมไดในชวงขางขึ้น – ขางแรม (๗ – ๑๑ ค่า)
เกาะต่างๆ ในพื้นที่อาเภอละงู
เกาะเขาใหญ เกาะบุโหลนดอน เกาะลิดีเล็ก เกาะลิดีใหญ เกาะบูโหลนไมไผ เกาะบูโหลนใหญ/เล
สถานที่บริการ
- รีสอรแทเอกชน
จานวน 17 แหง
- รีสอรแทชุมชน
จานวน 1 แหง
- ที่พักอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
จานวน 1 แหง
- ชมรมการทองเที่ยวนาบริการการทองเที่ยวตามเกาะตางๆ ไดแก เกาะบุโหลน เกาะตะรุเตา
เกาะหินงาม , เกาะไข, เกาะหลีเปฺะ, เกาะอาดัง
- ชมรมทัวรแเบ็ด บริการนานักทองเที่ยวตกปลา
- ชมรมเรือหางยาว บริการนานักทองเที่ยวตกปลา
(5) ดานอุตสาหกรรม
- อาเภอละงู มีจานวนโรงงานที่ไดรับใบอนุญาต คือ
อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานปาลแมน้ามัน
จานวน 1 แหง
10) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(1) สถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
- จานวนสถานบริการตามกฎหมาย จานวน 5 แหง
/(2) โรงแรม ที่พัก รีสอรแท...
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(2) โรงแรม ที่พัก รีสอรแท
- โรงแรม ที่พัก รีสอรแท ที่อาเภอละงู มีจานวน 21 แหง
(3) ภัตตาคาร/รานอาหาร
- รานอาหารลานขาว
- รานฟูาใส ซีฟูด
- รานอาหารบารารีสอรแท
- รานปาปายา มัม 2
(4) การประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่สงผลกระทบกับสังคมโดยรวม
- ไมมี
11) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แหล งน้ า หรื อ ระบบชลประทานที่ ส าคัญ ในพื้ น ที่ การใช ป ระโยชนแ แ ละจ านวนผู รั บ
ประโยชนแ เชน การผลิตกระแสไฟฟูา การใชในภาคการเกษตร และวิเคราะหแแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของผูรับประโยชนแและแนวทางแกไขปัญหาอยางยั่งยืนในอนาคต
- อาเภอละงู มีแหลงน้าที่สาคัญ คือ ลาคลองละงู สามารถใชประโยชนแไดทั้งดานการเกษตร
อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตวแ
(2) ทรัพยากรปุาไมในพื้นที่ อาเภอละงู มีดังนี้
2.๑) ปุาชายเลน จังหวัดสตูลที่ ๑ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลปากน้า ตาบลแหลมสน
และบางสวนของตาบลกาแพง
2.๒) ปุาชายเลนจังหวัดสตูลที่ ๒ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตาบลละงู
2.๓) ปุาควนทังและปุาเขาขาว ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตาบลกาแพง และ
ตาบลเขาขาว
2.๔) ปุาหวยบวง ปุาเขาแดง และปุาเขาโต฿ะดู ครอบคลุมพื้นที่ตาบลกาแพง
(3) แรธาตุ อาเภอละงูมีแรที่สาคัญ ไดแก วุลแฟรม แบไรทแ และพลวง
(4) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น ๆ
แหลงน้าธรรมชาติ อาเภอละงูมีแหลงน้าที่สาคัญ ไดแก คลองละงู ความยาวประมาณ ๔๕
กิโลเมตร ซึ่งมีตนกาเนิดจากเขาชองประตู ตนน้าอยูบริเ วณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและสงขลา ไหลมา
ทางดานเหนือของจังหวัดสตูลตามแนวเสนแบงเขตอาเภอละงูและอาเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลอง
ปากบารา บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลบริเวณปากคลองปากบาราที่ใชเป็นทาเทียบเรือสาหรับการ
เดิน ทางไปอุทยานแห งชาติห มูเกาะเภตราและหมูเกาะตะรุเตาส ว นคลองแยกดานเหนือยังคงชื่อคลองละงู
เหมื อ นเดิ ม ไหลออกสู ท ะเลบริ เ วณบ า นบ อ เจ็ ด ลู ก และเกาะเขาตะแบนแต มี พื้ น ที่ ลุ ม น้ า ๙๓๗.๐๘
ตารางกิโลเมตร
(5) ปัญหาสิ่งแวดลอม
๑) สงเสริมใหคนในชุมชนมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒) สงเสริมใหชุมชนมีการปรับคุณภาพของดิน
3) สงเสริมใหคนในชุมชนรักษาความสะอาด
(6) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ปัญหาอุทกภัยซ้าซาก แผนดินไหว ดินไสลดแ โคลนถลม เป็นตน
สถานการณแ พื้นที่เสี่ยงภัย การปูองกันและแกปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
/12) ดานความมั่นคง …
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12) ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
(1) หนวยงานรักษาความสงบและกองกาลังในพื้นที่พรอมอัตรากาลัง
มีสถานีตารวจภูธรอาเภอ / ตาบล จานวน ๒ แหง ประกอบดวย
- สถานีตารวจภูธรละงู มีกาลังพลในสังกัดทั้งหมด ๑๐๓ คน โดยแบงเป็น ชั้นสัญญาบัตร
จานวน ๔๐ นาย ชั้นประทวน จานวน ๖๓ นาย
- สถานีตารวจภูธรเขาขาว มีกาลังพลในสังกัดทั้งหมด ๓๗ นาย โดยแบงเป็น ชั้นสัญญาบัตร
จานวน ๘ นาย และชั้นประทวน จานวน ๒๗ คน
- หนวยปฏิบัติการ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452
- สถานีเรือละงู
(2) ปัญหาความมั่นคง ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหากาการโจรกรรม
เป็นตน
13) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
อ าเภอละงู เป็ น อ าเภอหนึ่ ง ของจั ง หวั ด สตู ล เป็ น พื้ น ที่ ช ายแดนติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย
และมีตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย จึงเกิดความสัมพันธแทางดานการคา การลงทุน ทาใหประชาชนชาว
อาเภอละงูสวนใหญนิยมไปทางาน และไปทองเที่ยวเป็นจานวนมาก
1.4 เป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561–
๒๕๖5) ฉบับทบทวนปี 2563

วิสัยทัศน์ จังหวัดสตูล
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”

 ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. สรางมูลคาเพิ่มการทองเที่ยว การเกษตรและการคาสูอาเซียน
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และอุทธยานธรณีสตูลอยางสมดุล และยั่งยืน
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข
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1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
สรุปปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ อาเภอละงู
ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

ทุกตาบล 1. ด้านที่ดินทากิน
- ปัญหาที่ดินทากินไมมี
เอกสารสิทธิ์

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

แนวทางแก้ไข

- พื้นที่บางหมูบานอยูในเขต
- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมาทา
รักษาพันธุแสัตวแปุาทาใหมีปัญหา การตรวจสอบและหาแนว
ตอการออกเอกสารสิทธิ์
ทางแกไขเพื่อใหชาวบานมี
เอกสารสิทธิ์

2. ด้านเศรษฐกิจ
ทุกตาบล - กลุมอาชีพเดิมดาเนินการ
- งบประมาณ
เฉพาะชวงเวลาและมีการแยก
ยายกันดาเนินการเอง ทาใหไม
มีกลุมอาชีพใหสงเสริมและ
พัฒนา

- จัดตั้งกลุมอาชีพ

ทุกตาบล - การวางงาน/ขาดอาชีพ
เสริม ขาดรายได

- ปัญหาดานการลงทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพ

- จัดหาพันธุแผักใหชาวบานปลูก/
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน

ทุกตาบล

- รายไดนอย/เงินลงทุนไม
เพียงพอ

- สงเสริมอาชีพ/จัดตั้งตลาด
ประมงพื้นบาน/สงเสริม และ
สนับสนุนอุปกรณแทาการประมง
พื้นบาน
- ประสัมพันธแหรือใหความรู
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี/ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเสียภาษีของ
ประชาชน
- เสริมสรางความรูและสงเสริม
การมีสวนรวมคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง

- เศรษฐกิจและรายไดของ
คนในชุมชน

ทุกตาบล - ประชาชน/ผูเสียภาษีทั่วไปไม - ขาดความรูในเรื่องภาษี
มีความรูเรื่องภาษี
ทุกตาบล

- การมีสวนรวมของ
- ขาดความรูดานระเบียบ/
ประชาชนตอการเป็นกรรมการ หนังสือสั่งการ
จัดซื้อจัดจางของเทศบาล

ทุกตาบล

- พืชผักมีสารพิษตกคางจาก - ขาดความรูในดานการเกษตร
ยาฆาแมลง/ไมมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได

- สงเสริมใหมีปลูกผักสวนครัวไว
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน/
จาหนายเพื่อเพิ่มรายไดใน
ครัวเรือน
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

ทุก
ตาบล

3. ด้านสาธารณสุข
- อบรมใหความรูเรื่องโรค
เอดสแ
- อบรมเรื่องใหความรูเรื่อง
โรคความดันโลหิตและ
เบาหวาน
- โครงการอนามัยในชองปาก
เด็ก
- โครงการโภชนาการของเด็ก

ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล

ทุก
ตาบล

ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

แนวทางแก้ไข

- ปูองกันการติดเชื้อของโรคเอดสแ - จัดอบรมใหความรูถึงการ
ปูองกันโรคเอดสแ
- อบรมใหความรูเพื่อปูองกันการ - จัดอบรมใหความรูเพื่อปูองกัน
เป็นความดันโลหิตและเบาหวาน การเป็นความดันโลหิตและ
เบาหวาน
- เพื่อรักษาอนามัยในชองปาก
- จัดกิจกรรมถอดฟัน รักษาชอง
เด็ก
ปากของเด็ก
- เพื่อใหเด็กไดรับโภชนาการที่ดี - จัดกิจกรรมใหความรูเรื่อง
โภชนาการของเด็กตามวัย
- รณรงคแปูองกันโรค
- เพื่อปูองกันการระบาดของโรค - จัดกิจกรรมรณรงคแปูองกันโรค
ไขเลือดออก
ไขเลือดออก
ไขเลือดออก
- ตรวจสุขภาพประจาปีแก
- เพื่อใหประชาชนไดตรวจ
- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประชาชน
สุขภาพประจาปี
ประจาปีแกประชาชน
- ไมมีลานกีฬาชุมชน/
- พื้นที่ในการดาเนินการ/
- กอสรางลานกีฬาชุมชน
อุปกรณแไมเพียงพอ/ ครูสอน งบประมาณ/บุคลากรที่มีความ - จัดซื้ออุปกรณแกีฬาใหชุมชน
เตนแอโรบิก
ถนัดในการเตนแอโรบิก
- ไมมีสนามเด็กเลนและลาน - งบประมาณ/สถานที่ในการ
- จัดหาครูสอนเตนแอโรบิก
กีฬาที่ไดมาตรฐาน
จัดตั้งสถานที่ลานกีฬา
- ไมมีสถานที่จัดเก็บดูแล
- พื้นที่ในการดาเนินการ- สนับสนุนงบประมาณ/จัดหา
รักษาอุปกรณแกีฬาของชุมชน สนับสนุนงบประมาณ/จัดหา
สถานที่เพื่อการกอสรางลาน
สถานที่เพื่อการกอสรางลานกีฬา กีฬาใหกับชุมชน
ใหกับชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณ/จัดหา
สถานที่
- ลูกน้า/ยุงลาย
- ปัญหาน้าขังในครัวเรือน
- รณรงคแปูองกัน/กาจัดแหลง
เพาะพันธุแลูกน้ายุงลาย
- กาหนดปฏิทินในการฉีดพน
หมอกควัน และ ประชาสัมพันธแ
ใหประชาชนทราบกอนลวงหนา
ที่จะดาเนินการ
- ถนนในซอยมีเศษฝุุนและ
- การฉีดลางถนนไมทาเป็น
- กาหนดปฏิทินในการฉีดลาง
ทราย
ประจาสม่าเสมอ
ถนน
- ผูสูงอายุ
- ไมมีการเยี่ยมเยียนสม่าเสมอ
- พบปะเยี่ยมเยียนผูสูงอายุและ
คนพิการอยางสม่าเสมอ
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

ทุก - การตรวจสุขภาพประจาปี
ตาบล

- ไมครอบคลุมทุกครัวเรือน

ทุก - สุนัขและแมว
ตาบล
ทุก - ฝุุนและเศษดินบนพื้นถนน
ตาบล

- สุนัขและแมวจรจัดมีจานวน
มาก
- มลพิษทางอากาศ/
สภาพแวดลอมไมดี

ทุก
- ไมมีอุปกรณแกีฬาและ
- ขาดอุปกรณแกีฬา
ตาบล เครื่องออกกาลังกายในชุมชน
ทุก
ตาบล

4. ด้านสังคมและ
การศึกษา
- ปัญหายาเสพติด

ทุก
ตาบล

- อบรมใหความรูในเรื่อง
ศาสนา

ทุก
ตาบล

- อบรมใหความรูเรื่องแหลง - ประชาชนใหความรูเรื่อง
ทองเที่ยวของจังหวัด
สถานที่ทองเที่ยวนอย

ทุก
ตาบล
ทุก
ตาบล

- อบรมใหความรูเรื่องโรค
เอดสแ
- อนุรักษแประเพณีการชัก
วาว

- มีภาวะกลุมเสี่ยงคอนขางมาก
และความเขาใจผิดของคนใน
พื้นที่ในเรื่องของการใชยาเสพ
ติดเพื่อกระตุนในการทางาน
- อบรมใหความรูพิษภัยของยา
เสพติด
- เยาวชนและประชาชนให
ความสาคัญกับเรื่องศาสนานอย
- ขาดความรูความเขาใจในการ
ดารงชีวิต

- ปูองกันการติดเชื้อของโรค
เอดสแ
- เพื่อรณรงคแประเพณีการชัก
วาวใหคงอยูตลอดไป

แนวทางแก้ไข
- กาหนดปฏิทินเพื่อตรวจ
สุขภาพประจาปีใหครอบคลุม
ทุกครัวเรือน
- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนสุนัขและ
แมว
- ลางถนนสายหลักและถนน
สายรอง
(เดือนละ1 ครั้ง)
- สนับงบประมาณเพื่อจัดหา
อุปกรณแกีฬาใหแกชุมชนอยาง
เพียงพอเพื่อสงเสริมการออก
กาลังกาย
- จัดหนวยงานที่ดาเนินการใน
สวนของการปูองกันและปูอง
ปราบเขามาทาความเขาใจและ
ใหความรูเพื่อลดภาวะกลุมเสี่ยง
- จัดอบรมใหความรูถึงภัยของ
ยาเสพติด
- จัดอบรมใหความรูในเรื่อง
ศาสนา
- จัดหาวิทยากรใหความรูเพื่อ
สรางความเขาใจ หรือจัด
กิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
- อบรมใหความรูถึงสถานที่
ทองเที่ยวของจังหวัดเพื่อ
ประชาสัมพันธแใหแก
นักทองเที่ยว
- จัดอบรมใหความรูถึงการ
ปูองกันโรคเอดสแ
- จัดกิจกรรมประเพณีการ
ชักวาวประจาปี

- 20 –
ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

แนวทางแก้ไข

ทุกตาบล - อบรมใหความรูเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมแก
เยาวชน
ทุกตาบล - ตองการใหมีการเยี่ยมเยียน
ผูสูงอายุ

- เพื่อใหเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม

- จัดอบรมเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเยาวชน

- ไมมีการลงพื้นที่เป็นประจา
สม่าเสมอ

- ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
ผูสูงอายุ

ทุกตาบล

- คุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชนทั่วไป

- ปัญหาดานคุณธรรมจริยธรรม

ทุกตาบล

- เด็กและเยาวชนไมไดเรียน - ครูผูสอนคัมภีรแอัลกรุอาน
การอานคัมภีรแอัลกรุอาน

- จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม
จริยธรรมแกคนทุกเพศทุกวัย
ในชุมชน สงเสริมใหมีการอยู
รวมกันดวยความรัก ความ
สามัคคี
- รณรงคแและจัดใหมีการเรียน
การสอนคัมภีรแอัลกุรอาน

ทุกตาบล

- ไมมีศูนยแขอมูลขาวสารใน - พื้นที่ในการจัดตั้งศูนยแขอมูล
ชุมชน
ขาวสาร

- จัดตั้งศูนยแขอมูลขาวสารใน
ชุมชน

ทุกตาบล - ไมมีศูนยแการเรียนรูชุมชน

- ไมมีพื้นที่ในการจัดตั้งศูนยแการ
เรียนรูชุมชน

ทุกตาบล

- งบประมาณในการสนับสนุนไม - จัดตั้งงบประมาณเพื่อ
เพียงพอ
ดาเนินการ

- ประชาชนไมสามารถ
เขาถึงบริการ Free wifi

ทุกตาบล - คุณธรรม จริยธรรมของคน
ลดนอยลง

- จัดหาสถานที่กอสรางศูนยแ
เรียนรูชุมชน

- ควรมีการสงเสริมดานคุณธรรม - จัดหาครูสอนและอบรม
จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกคนใน
ชุมขน
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

5. ด้านสาธารณูปโภคและ
ทุกตาบล โครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการแปรรูปผลผลิต
ขาว
ทุกตาบล - อบรมใหความรูในการทา
ขนมพื้นบาน
ทุกตาบล - การเลี้ยงไกในครัวเรือน

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

- เพื่อตองการแปรรูปผลผลิตขาว - จัดกิจกรรมในการแปรรูป
ผลผลิตขาว
- เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน - จัดกิจกรรมใหความรูในการ
ทาขนมพื้นบาน
- การเลี้ยงไกไขในครัวเรือน

ทุกตาบล - โครงการสงเสริมการผลิต
ปุยชีวภาพ
ทุกตาบล - โครงการสงเสริมการเลี้ยง
ปลาและขยาย
พันธแปลา
ทุกตาบล - โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ

- สงเสริมการผลิตปุยชีวภาพลด
การใชปุยเคมี
- สงเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อการ
บริโภคและขยาย
พันธแปลา
- เพื่อใหประชาชนรับประทาน
ผักปลอดสารพิษ รอยละ
100
ทุกตาบล - โครงการพลังงานทดแทน - เพื่อใหไดความรูในเรื่อง
พลังงานทดแทน
ทุกตาบล - โครงการผลิตอาหารสัตวแ - เพื่อลดตนทุนในการซื้ออาหาร
สัตวแ
ทุกตาบล - สงเสริมอาชีพใหแกเยาวชน - เพื่อใหเยาวชน ประชาชน และ
ประชาชน และ กลุมสตรี
กลุมสตรีมีอาชีพเสริม
ต.เขา - โครงการปรับภูมิทัศนแหนอง - เพื่อใหเป็นสถานที่พักผอนของ
ขาว นางเงิน หมูที่ 7
ประชาชนในหมูบาน
ต.เขา
ขาว

- ขยายถนนชวงเขาติง
ตาบลเขาขาว – ตาบล
กาแพง
ต.
- ไมมีปูายบอกเขตแดน
กาแพง ระหวางเทศบาลกับ อบต.
กาแพง

แนวทางแก้ไข

- สนับสนุนการเลี้ยงไกไขใน
ครัวเรือน
- สนับสนุนการผลิตปุย
ชีวภาพ
- สนับสนุนพันธแปลาเพื่อขยาย
พันธแ
- สนับสนุนใหครัวเรือนปลูก
ผักปลอดสารพิษ
- จัดกิจกรรมพลังงานทดแทน
- จัดกิจรรมผลิตอาหารสัตวแใช
ในครัวเรือน
- จัดฝึกอาชีพใหแกเยาวชน
ประชาชน และกลุมสตรี
- ปรับปรุงภูมิทัศนแหนองนาง
เงิน

- เพื่อความสะดวกในการใชถนน - เพื่อความสะดวกในการใช
ถนน
- งบประมาณ

- จัดทาปูายบอกเขตที่ชัดเจน
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

ทุกตาบล - ไมมีปูายประชาสัมพันธแ
ชุมชน

- งบประมาณ

ทุกตาบล - ถนนสายรองไมมีปูาย
บอกทาง
ทุกตาบล - ภูมิทัศนแบริเวณขางทาง

- งบประมาณไมเพียงพอ

ทุกตาบล

ทุกตาบล

ทุกตาบล

ทุกตาบล
ทุกตาบล

แนวทางแก้ไข
- จัดทาปูายประชาสัมพันธแ
ชุมชน

- จัดทาปูายเพื่อติดตั้งตาม
ถนนสายรองในชุมชน
- งบประมาณ/สภาพอากาศใน - จัดหาดอกไม/ไมประดับ/พืช
พื้นที่
สมุนไพร นามาปลูกบริเวณริม
ถนน
- มีการจับสัตวแน้าแบบผิด - ขาดจิตสานึกในการรักษา
- สงเสริมและรณรงคแใหมีการ
วิธี ทาใหสัตวแน้าในลาคลอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษแพื้นที่สัตวแน้า
ละงูสูญพันธุแได
สิ่งแวดลอมในชุมชน
- กาหนดมาตรการปูองกัน
และคุมครองสัตวแน้า
- ชุมชนไมมีอูเรือไวรองรับใน - เพื่อใชในการจอดเรือของคนใน - กอสรางอูเรือชุมชน
การซอมแซมเรือ
ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพประมง
- พื้นที่ในการกอสรางคานเรือ
- กอสรางอูเรือไวสาหรับ
ชาวประมงในชุมชน
- ตะแกรงเหล็กคูระบายน้าใน - กอใหเกิดอุบัติเหตุในการใชรถ - สารวจสภาพตะแกรงเหล็ก
ชุมชนอยูต่ากวาพื้นผิวถนน
ใชถนน
เพื่อปรับปรุงใหมีความ
มาก อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุแก
เหมาะสม
ผูใชรถใชถนน
- คลองน้าตายในชุมชน
- เพื่อใหน้าไหลผานไดสะดวก
- ขุดลอกคลองน้าตาย
ปูองกันการเกิดน้าทวมในพื้นที่
- ถนนชารุดบริเวณทาเทียบ - ทาใหการใชรถใชถนนไม
- ซอมแซมถนน
เรือ ถึงสุดซอยประชาบารุง
สะดวก ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ตอรางกายและทรัพยแสินได
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

ทุกตาบล - การขับขี่รถในถนนสายรอง/ - ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
ชุมชน
ในเขตเทศบาล/พฤติกรรมการ
ขับขี่รถ ขาดวินัยเห็นแกตัวของผู
ขับขี่
ทุกตาบล - น้ากัดเซาะตลิ่ง/การจับสัตวแ - ไมมีเขื่อนกันตลิ่งพัง/คนขาด
น้าในลาคลองโดยใชเครื่องมือ จิตสานึกในการอนุรักษแ
หรือวิธีการที่ทาใหทรัพยากร สิ่งแวดลอม
สัตวแน้าไดรับผลกระทบ
ทุกตาบล - ภูมิทัศนแภายในชุมชน

- ปัญหาดานสภาพแวดลอมใน
ชุมชน

ทุกตาบล - ลาคลองตื้นเขิน

- คลองตื้นเขิน
- ปัญหาน้าทวมขัง/หารสัญจร
ทางน้า
- ขาดจิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ทุกตาบล - มีการจับสัตวแน้าแบบผิดวิธี
ทาใหสัตวแน้าในลาคลองละงู
สูญพันธุแได
6. ด้านการขาดแคลนแหล่ง
น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
หรือการเกษตร
ทุกตาบล - กอสรางถังเก็บน้าฝน
ทุกตาบล 7. ด้านอื่น ๆ
ทุกตาบล - สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาระบบไฟฟูาใตดิน

- เก็บน้าไวใชในชวงฤดูแลง

แนวทางแก้ไข
- สารวจบริเวณจุดสาคัญที่ไม
มีเสนจราจรชัดเจนเพื่อตีเสน
จราจร/จัดทาโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน
- ปลูกหญาแฝกปูองกันน้ากัด
เซาะตลิ่ง/สรางกันตลิ่งพัง/
สงเสริมใหคนในชุมชนกาหนด
มาตรการเฝูาระวังเพื่อปูองกัน
การจับสัตวแน้าแบบผิดวิธี
- สรางความเป็นระเบียบ
เรียบรอย/ความสวยงามใน
พื้นที่ชุมชน
- ขุดลอกคลอง
- ขุดลอกคลองละงู และคลอง
ปากปิง
- สงเสริมและรณรงคแใหมีการ
อนุรักษแพันธุแสัตวแน้า

- กอสรางถังเก็บน้าฝนเพื่อกัก
เก็บน้าไวใช

- ตองการใหมีการสรางความ
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟูา
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
ใตดิน
เพื่อสรางความอุนใจใหแก
ประชาชนและสรางเมืองใหนาอยู
ยิ่งขึ้น เพื่อลดเหตุรายตาง ๆ
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ

ทุกตาบล - การขับขี่ยานพาหนะโดยใช - ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
ความรวดเร็วตามถนนสายรอง ในเขตเทศบาล/
ในชุมชน
พฤติกรรมการขับขี่รถ ขาดวินัย
เห็นแกตัวของผูขับขี่
ทุกตาบล - ความปลอดภัยในชีวิตและ - บุคคลมีพฤติกรรมประมาท
ทรัพยแสิน
ขาดความระมัดระวังการสราง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน

ทุกตาบล - วินัยจราจร/อุบัติเหตุจาก
การจราจร

แนวทางแก้ไข
- จัดทาปูายกาจัดความเร็ว/
จัดทาโครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

- จัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน/จัดตั้ง
จุดตรวจในชุมชน
- ติดตั้งกลองวงจรปิด/ชุมชน
ตองมีระบบเฝูาระวังภัย
อันตรายของชุมชน
- ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ - สารวจบริเวณจุดสาคัญที่ไม
ในเขตเทศบาล/ พฤติกรรมการ มีเสนจราจรเพื่อตีเสนจราจร/
ขับขี่รถ ขาดวินัยเห็นแกตัวของผู จัดทาโครงการลดอุบัติเหตุ
ขับขี่
ทางถนน

- 25 1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาคัญของอาเภอในช่วงที่ผ่านมา (ในปีงบประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา)
 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอาเภอที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
 อาเภอละงู ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จานวน 120 โครงการ รวมงบประมาณ 76,907,300.- บาท ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นการพัฒนาอาเภอ
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
งบจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ได้รับการจัดสรร
(บาท)

พื้นที่
หน่วย
โครงการที่ใช้
โครงการที่ใช้
ดาเนินการ รับผิดชอบ
งบประมาณของ งบประมาณของ
(หมู่ที่/
องค์กรปกครอง
เอกชน
ตาบล)

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน
(งบ Function)
ส่วนท้องถิ่น
ที่ดาเนินการในภูมิภาค
ได้รับการจัดสรร
ได้รับการจัดสรร
(บาท)
(บาท)

ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๑. โครงการขนาดเล็กไมเกิน ๑ ลาน
11,981,600.00
2,000,000
รวมเป็นจานวนโครงการ ๑ โครงการ
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1. 3,000,000
รวมเป็นจานวน - โครงการ
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการบูรณาการ
1,45๐,๐๐๐.๐๐ 2,000,000

- 26 แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

ได้รับการจัดสรร (บาท)

ได้รับการจัดสรร (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ
1. ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างคูระบาย
7,851,200.00.น้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโละใส หมู่
ที่ 4 ตาบลปากน้า อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร
2. ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างคูระบาย
4,257,2๐๐.น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านใน
เมือง หมู่ที่ 12 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ความยาวรวมบ่อพักน้า
700.00 เมตร
3. ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างคูระบาย
10,476,300.น้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากบารา
หมู่ที่ 2 ตาบลปากน้า อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.715 กิโลเมตร

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน
(งบ Function)
ที่ดาเนินการในภูมิภาค
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

พื้นที่
หน่วย
โครงการที่ใช้ ดาเนินกา รับผิดชอบ
งบประมาณของ ร (หมู่ที่/
เอกชน
ตาบล)
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

อาเภอละงู

อาเภอละงู

อาเภอละงู

-27แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

ได้รับการจัดสรร (บาท)

ได้รับการจัดสรร (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ
4. ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างคูระบาย 10,563,5๐๐.น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชน
บ้านหัวหิน หมู่ที่ 1 บ้านท่าชะมวง
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ระยะทาง 1,900 เมตร
5. โครงการขุดลอกคลองลาตาบารุต
430,000.หมู่ที่ 1,3,4 ตาบลเขาขาว อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ปริมาตรดินขุด 8,273
ลูกบาศก์เมตร
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
449,100.ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 ตาบล
น้าผุด อาเภอละงู จังหวัดสตูล

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน
(งบ Function)
ที่ดาเนินการในภูมิภาค
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

พื้นที่
หน่วย
โครงการที่ใช้ ดาเนินกา รับผิดชอบ
งบประมาณของ ร (หมู่ที่/
เอกชน
ตาบล)
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

อาเภอละงู

อาเภอละงู

อาเภอละงู

-28แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

ได้รับการจัดสรร (บาท)

ได้รับการจัดสรร (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ
7. โครงการก่อสร้างลานรอบอาคาร
1,913,400.หอประชุมอาเภอละงู จังหวัดสตูล
8. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการ
1,285,500.อาเภอละงู จังหวัดสตูล
9. โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอาเภอ
800,000.ละงู จังหวัดสตูล
10. โครงกาก่อสร้างโรงจอดรถถที่ว่าการ
1,935,300.อาเภอละงู จังหวัดสตูล
11. โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ที่ว่า
956,000.การอาเภอละงู จังหวัดสตูล
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหน้าที่ว่า
430,900.การอาเภอละงู จังหวัดสตูล

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน
(งบ Function)
ที่ดาเนินการในภูมิภาค
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

พื้นที่
หน่วย
โครงการที่ใช้ ดาเนินกา รับผิดชอบ
งบประมาณของ ร (หมู่ที่/
เอกชน
ตาบล)
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

อาเภอละงู
อาเภอละงู
อาเภอละงู
อาเภอละงู
อาเภอละงู
อาเภอละงู

-29แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

ได้รับการจัดสรร (บาท)

ได้รับการจัดสรร (บาท)

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน
(งบ Function)
ที่ดาเนินการในภูมิภาค
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ
13. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม
2,000,000.อาเภอละงู จังหวัดสตูล
14. โครงการปรับปรุงลานจอดรถหน้าที่ว่า 2,000,000.การอาเภอละงู จังหวัดสตูล
15. โครงการปรับปรุงอาคารละหมาด
609,000.ที่ว่าการอาเภอละงู จังหวัดสตูล
รวมเป็น 15 โครงการ
45,957,400.00

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

พื้นที่
หน่วย
โครงการที่ใช้ ดาเนินกา รับผิดชอบ
งบประมาณของ ร (หมู่ที่/
เอกชน
ตาบล)
ได้รับการจัดสรร
(บาท)

อาเภอละงู
อาเภอละงู
อาเภอละงู

**********************

- 30  สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
 สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
อาเภอประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ

แหล่งงบประมาณ

๑.

โครงการที่ใช้งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล
โครงการที่ใช้งบประมาณของงบ
จังหวัด
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน (งบ Function) ที่
ดาเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
เอกชน
รวม

๒.
๓.
๔.
๕.

จานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด
๑๐๓

จานวน(บาท)
๔๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐

-

-

๑๑

๙5๐,๐๐๐.๐๐

94

7,000,000.00

-

-

๑๑๔

๔๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

 สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แหล่งงบประมาณ
โครงการที่ใชงบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล
โครงการที่ใชงบประมาณของงบ
จังหวัด
โครงการที่ใชงบประมาณของ
หนวยงาน (งบ Function) ที่
ดาเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใชงบประมาณของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ใชงบประมาณของ
เอกชน
รวม

จานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด
6

จานวน(บาท)
34,027,300.00

9

11,930,100.00

-

-

-

-

-

-

15

45,957,400.00

หมายเหตุ

-311.7 ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพืน้ ที่ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพื้ นที่ (ข้อมูลโดยสังเขปที่สาคัญ)
ข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพื้นที่ (baseline data) เป็นชุดข้อมูลที่บ่งบอกสภาวะของหมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล อาเภอ หรือสังคมในอดีตหรือปัจจุบัน รวบรวมไว้
เพื่อใช้เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นในอนาคต ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ข้อมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ในสภาวะก่อนภัยพิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บภายหลังการเกิดภัยพิบัติ ช่วยให้สามารถประมวลสถานการณ์ ตลอดจนระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติการกู้ชีพกู้ภัย การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการวางแผนเพื่อฟื้นฟู เป็นต้น
ความเสี่ยง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของภัย/ประเภทโรค
(หน่วยงานหลัก/รอง/ภาคี)
(ที่อาจจะเกิด)
ประเภทพืชผล -สานักงานเกษตรอาเภอ
- อุทกภัย
ในพื้นที่
-ที่ทาการปกครองอาเภอ
- ภัยแลง
- อัคคีภัย
- วาตภัย

ผลกระทบ
- ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
รวมถึงน้าเพื่อการเกษตร
- หมอกควันที่เกิดจากไฟปุากอใหเกิด
ผลกระทบทางดานสภาวะอากาศเป็นพิษ
สงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
และสูญเสียสภากพความสวยงามตาม
ธรรมชาติ
- ความเสียหายตอบานเรือน ชีวิต
ทรัพยแสิน และเศรษฐกิจ

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
/สถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่
- เตรียมความพรอมทรัพยากรดานตางๆ
ทั้งดานคน เครื่องมือเครื่องจักร ระบบการ
จัดการ และงบประมาณ ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใหเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ไดแก การปูองกัน การ
ลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม
ควบคูกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก
การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกขแ รวมถึง
การฟื้นฟู ไดแก การฟื้นสภาพและการ
ซอมสราง การสรางใหดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม ดังแผนภาพที่ 1 ที่มุงเปูาหมาย
ไปที่การลดความเสีย่ งที่มีอยูเดิมและ
ปูองกันไมใหเกิดความเสีย่ งใหม ทั้งการลด
ความลอแหลมและคานึงถึงความ
เปราะบางหรือปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุของการ
เกิดสาธารณภัย พรอมทั้งเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการปัญหา อันเป็นสาเหตุของสา
ธารณภัย โดยไมตองรอใหสาธารณภัย
มาถึงกอน

มาตรการ/วิธลี ดความเสี่ยง
-จัดตั้งศูนยแปฏิบตั ิการเผชิญเหตุฉกุ เฉิน
-จัดทาแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพื่อเป็นกรอบกาหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงานดานการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหแกหนวยงานใน
เขตพื้นทีค่ ูมือแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ เชน อัคคีภัย ความเสี่ยง
โรคระบาด
- ซอมแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิด
สถานการณแฉุกเฉินภัยพิบัติ เชน อัคคีภัย

-32ความเสี่ยง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานหลัก/รอง/ภาคี)

การเกิดโรค
-สานักงานสาธารณสุข
ระบาดในพื้นที่ อาเภอ
-ที่ทาการปกครอง

ประเภทของภัย/ประเภทโรค
(ที่อาจจะเกิด)

ผลกระทบ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

- ประชาชนเจ็บปุวย เสียคาใชจายและ
สูญเสียรายได เนื่องจากตองหยุดงาน
ระหวางพักรักษาตัว บางรายอาจมีความ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- สถานบริการสาธารณสุขขาดแคลน
อุปกรณแทางการแพทยแ
- ประชาชนขาดแคลนอุปกรณแปูองกันโรค
- สถานศึกษาตองหยุดการเรียนการสอน
- ประชาชนเจ็บปุวย เสียคาใชจายและ
สูญเสียรายได เนื่องจากตองหยุดงาน
ระหวางพักรักษาตัว บางรายอาจมีความ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- วัสดุและอุปกรณแในการควบคุมโรคไม
เพียงพอ
- หากมีการระบาดในพื้นที่ สงผลตอแหลง
ทองเที่ยว ทาใหนักทองเที่ยวลดลง

โรคไขเลือดออก

ประเภททางเลือกในการจัดการภัย
พิบัติ
/สถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่
-การปูองกัน/หลีกเลี่ยง
-การลดผลกระทบ
-การเตรียมความพรอม
-การถายโอนหรือแบงปันความเสีย่ ง

-การปูองกัน/หลีกเลี่ยง
-การลดผลกระทบ
-การเตรียมความพรอม
-การถายโอนหรือแบงปันความเสีย่ ง

มาตรการ/วิธลี ดความเสี่ยง
-จัดตั้งทีมศูนยแปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
-จัดทาแผนเตรียมความพรอมศูนยแ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
-ซอมแผนเตรียมความพรอมกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัดทาคูมือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ ความเสี่ยงโรคระบาด
จัดตั้งทีมศูนยแปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
จัดทาแผนเตรียมความพรอมศูนยแ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กรณีโรคไขเลือดออก
ซอมแผนเตรียมความพรอมกรณีโรค
ไขเลือดออก
ติดตามการดาเนินงานปูองกันโรคใน
พื้นที่อยางตอเนื่อง

ส่วนที่ ๒
บทวิเคราะห์การพัฒนา
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอ
การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ(Positioning)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีอ่ าเภอ
(TOWS Matrix)
*********************************

- 34  ส่วนที่ 2 : 2.1 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย
1) ด้านเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของอาเภอละงู ประชากรมีฐานะทางครอบครัวอยูในเกณฑแดี สวนใหญประกอบ
อาชีพการเกษตร เชน ทาสวนสวนยางพารา ทาสวนปาลแมน้ามัน ทานา ทาไร การปลูกผัก ผลไมมีเกือบทุกชนิด
เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด สมโอ ขนุน เป็นตน และมีอาชีพรอง ไดแกอาชีพประมง เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเลฝั่ง
อั น ดามั น นอกจากนี้ ยั งประกอบอาชี พเสริ ม เช น ท าขนม ชา งเสริ มสวย ช า งตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า ช างก อสร า ง
การเลี้ยงสัตวแ เชน เลี้ยงไกไข ไกเนื้อ เลี้ยงแพะ เป็นตน สวนอาชีพคาขายมีอยูโดยทั่วไปทุกหมูบา น สวนใหญเป็น
รานขายของชา เรานคาขนาดเล็ก ซึ่งลงทุนไมสูงนัก โดยสินคาเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพอคาคนกลางจากจังหวัด
ใกลเคียง เชน หาดใหญ สงขลา ตรัง ฯลฯ และอาเภอใกลเคียง เขามาจาหนาย โดยจะมี ตลาดสดเทศบาลตาบล
กาแพงเป็นจุดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา
2) ด้านการเกษตร
สินคาเกษตรยังเป็นสินคาหลักในการสรางรายไดใหแกอาเภอละงู แตมีระดับการแขงขันสูง
และลูกคามีอานาจตอรองมาก เนื่องจากผลิตภัณฑแเริ่มลดลง จากหลายปัจจัย เชน สภาพสังคม สภาพสิ่งแวดลอม
ประกอบกับผลผลิตจากประเทศคูแขงเริ่มมีมากขึ้น ภาคการเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สาคัญในภาคเศรษฐกิจ
ของอาเภอละงู การเกษตรสวนใหญมาจาก ยางพาราเป็นพืชที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจานวน
ไมมาก เนื่องจากมีพื้นที่จากัด พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นสวนใหญ เกิดจากการปรับพื้นที่นารกราง
และสวนไมผลไปเป็นสวนยางพารา อีกทั้งผลผลิตในบางปีลดลง มีการปลูกพืชใหมทดแทนเนื่องจากราคาตกต่า
รองลงมาไดแก ปาลแมน้ามัน สาคัญเป็นอันดับที่สอง พื้นที่ปลูกปาลแมน้ามันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแบบ
กาวกระโดด เนื่องจากแรงจูงใจดานราคา และผลกระทบจากราคายางพาราตกต่า ทาใหเกษตรกรหันมาปลูก
ปาลแมน้ามันเพิ่มขึ้น ขาวนาปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่ สาคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวนาปี แตมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนการผลิตสูง แรงงานหายาก และเกิดภัยธรรมชาติซ้าซาก เกษตรกรจึงเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกจากขาวเป็นยางพาราและปาลแมน้ามัน นอกจากนั้นก็มีไมผล เชน ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด แตเป็น
การปลูกเพื่อดารงชีวิตมากกวาเพื่อเป็นธุรกิจ
3) ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา
สภาพความเป็นอยูของคนในชุมชนอาเภอละงู มีลักษณะผสมผสานดานประเพณี วัฒนธรรม
ระหวางคนไทยมุส ลิมกับคนไทยพุทธ ซึ่งสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขภายใต การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ ตางฝุายตางยอมรับและใหเกียรติเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งกันและกัน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รองลงมานับถือศาสนาพุทธ และศาสอื่น ๆ ตามลาดับ
กลุมอายุและเพศพบวา เพศชายและเพศหญิง มีสัดสวนใกลเคียงกัน โดยเพศชายนอ ยกวาเพศหญิงเล็กนอย
โครงสรางประชากรวัยเด็ก มีแนวโนมลดลง กลุมวัยทางานลดลง และประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งการ
ดูแลในสถานบริการและชุมชน เชนเดียวกับวัยทางานที่ตองเสี่ยงกับกลุมโรคไมติดตอที่สาคัญ ไดแก โรคเบาหวาน
และความดัน โลหิ ต สู ง เป็ น ตน ประชาชนส ว นใหญไ ดรั บการบริ การด านสวั ส ดิ การสั งคมจากทางราชการ
พอสมควร โดยเฉพาะในด า นการสงเคราะหแ ค นชรา ผู พิ ก าร ผู ปุ ว ยเอดสแ และผู ด อ ยโอกาส เช น การ
รักษาพยาบาลฟรี ตามหลั กการประกัน สุ ขภาพ การให สวัส ดิการประชาชนผู มีรายไดนอย (สปส.) และสิ ทธิ
ประกันสังคม เป็นตน สาหรับดานการศึกษา อาเภอละงู มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ๑ แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล วิทยาลัย ๑ แหง ไดแก วิทยาลัยการอาชีพละงู โรงเรียนมัธยมศึกษา
๒ แหง
/ ไดแก...

- 35 ไดแก โรงเรียนกาแพงวิทยา และโรงเรียนละงูพิทยาคม มีศู นยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอละงู โรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน ๔๓ แหง และโรงเรียนเอกชนจานวน ๕ แหง
4) ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและแรงงาน
ในเขตพื้นที่อาเภอละงู มีทาเรือทองเที่ยวขนาดใหญ เป็นพื้นที่ทางผานไปสูแหลงทองเที่ยว
หลายแห ง เช น เกาะหลี เ ปฺ ะ เกาะอาดัง เกาะบุ โ หลน เกาะลิ ดี เป็นตน นอกจากนั้น ยังมีแ หล งทอ งเที่ย ว
ที่สาคัญอีกมากมาย เชน การลองแกงวังสายทอง อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา พื้นที่ประวัติศาสตรแบาน
บอเจ็ดลูก ตาบลปากน้า เป็นตน มีอุตสาหกรรมขนาดยอมในครัวเรือน โรงทาขนมในรูปแบบกลุมอาชีพ โรงงาน
ขนมจี น ขนาดเล็ ก ปั้ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง มี ห า งสรรพสิ น ค า ๒ แห ง มี กิ จ การร า นค า ขนาดเล็ ก จ านวนมาก
ซึ่ ง เป็ น ร า นค า เบ็ ด เตล็ ด มี ส ถานบั น เทิ ง แต ไ ม ม ากนั ก มี ต ลาดนั ด จ านวนมากในทุ ก ๆ วั น ทั่ ว บริ เ วณพื้ น ที่
โดยเฉพาะตลาดนั ด ที่ส าคั ญ ๆ ไดแ ก ตลาดนัด วันพุ ธ บริ เวณหนาเทศบาลตาบลก าแพง ตลาดนั ดวัน เสารแ
ตลาดสดเทศบาลตาบลกาแพง และตลาดนัดวันอาทิตยแที่จุดชมวิวชายหาดปากบารา เป็นตน
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อาเภอละงู ถือวามีความสาคัญและเป็นตนทุนการผลิตของอาชีพ
ตาง ๆ นามาซึ่งความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เชน ทรัพยากรปุาไม ปุาเขาขาว ปุาควนทัง
มีไมหลุมพอ ไมยาง ไมไผ เขียว เป็นตน และลักษณะของทรัพยากรดิน มีบริเวณที่เป็นสันหาดหรือสันทราย
โดยการกระทาของคลื่นหรือกระแสน้าทะเล มีลักษณะแคบเป็นแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นชวง ๆ มีเนื้อดิน
เป็นทราย มีการระบายน้ามาก มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต่า บริเวณราบลุมน้าทะเลทวมถึง เกิดจาก
การทับถมของตะกอนน้ าทะเลและเป็ น บริเวณที่น้าทะเลเคยทว มถึงมากอน ลั กษณะจะเป็นตะกอนดินเนื้อ
ละเอียด ซึ่งสวนใหญเป็นพวกดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปูงปะปนกับเปลือกหอย มักพบเปลือกหอยปน
อยูในชั้นดินลาง มีการระบายน้าเลว พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นอยูในบริเวณนี้สวนมากเป็นพวกไมเสม็ด
บริเวณพื้นที่เขาและภูเขา เป็นบริเวณที่มีความลาดชัน ลักษณะเป็นสันเขา หรือเทื อกเขาเป็น
แนวยาว เกิดจากหินหลายชนิด เชน เขาหินปูน ลักษณะเป็นเขาลูกเล็ก ๆ อยูเป็นหยอม ๆ หรือพบเป็นเทือก
เขาใหญ บางครั้งพบปะปนอยู กับเขาหิ นดินดานเป็นหิ นดินดานสีดาปนเทาเกิดรวมกันเป็นหิ นทรายสีขาวถึง
สีน้าตาลปนเหลือง หากวิเคราะหแดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่อาเภอละงู ทั้งสิ่งมี ชีวิตและไมมีชีวิตพบวามีความ
อุดมสมบูรณแเหมาะสาหรับการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
6) ด้านความมั่นคง
อาเภอละงู มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตประชาชนในพื้นที่สามารถอยูรวมกันโดยไม
แบงแยก จากการวิเคราะหแสภาพทางภูมิศาสตรแ พบวาพื้นที่อาเภอละงู เป็นพื้นที่การคา การคมนาคม การ
ทองเที่ยวและการบริการ จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง ปัญหายาเสพติดที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางไรก็ตาม
อาเภอละงูไดตระหนักในปัญหาดังกลาวเป็นอยางมากไดมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเฝูาระวังใหครอบคลุมทุก
หมูบาน/ชุมชน โดยใชชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน(ชรบ.) เป็นกาลังสาคัญ และสรางจิตสานึกโดยการให
ความรูกับเยาวชน ประชาชนและกลุมเสี่ยง ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และสงเสริมหลักจริยธรรมทาง
ศาสนาแกผูติดยาเสพติด สรางจิตสานึกในหนาที่พลเมืองตอการแกไขปัญหายาเสพติด สงเสริมใหผูผานการ
บาบัด/ฟื้นฟูไดมีอาชีพ สาหรับชาวประมงพื้นบานที่ขาดความรูความเขาใจดานกฎหมายการประมง มีการให
ความรูดานกฏหมายแกชาวประมงพื้นบาน และมีการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง สาหรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน อาเภอละงู ไดมีการติดตั้งกลองโทรทัศนแวงจรปิด (CCTV) ทุกพื้นที่ในอาเภอละงูที่
เป็นจุดเสี่ยงและมีการจัดตั้งเวรยามในหมูบาน/ชุมชน
/  การกาหนด...
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ตาแหน่งการพัฒนาของอาเภอละงู จังหวัดสตูล
“ ชุมชนมีความสงบสุขบนฐานพหุวัฒนธรรม เป็นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสตูล ”
ประเด็นศักยภาพ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การท่องเที่ยว
อาชีพ
ศิลปวัฒนธรรม
ความมั่นคง
สิ่งแวดล้อม

ตารางวิเคราะห์ตาแหน่งในการพัฒนาอาเภอ
การวิเคราะห์และการประเมิน

ผลรวม
ความสาคัญ
ความ
ความเป็น
ความ
ความ
คะแนนการ
(๕)
เร่งด่วนใน ประโยชน์ เป็นไปได้ใน สอดคล้อง วิเคราะห์และ
การ
(ผลกระทบ) การพัฒนา กับสภาพ
ประเมิน
ดาเนินการ
ต่อพื้นที่
(๕)
ของจังหวัด
(เต็ม ๒๕
(๕)
(๕)
(๕)
คะแนน)
๕
๕
๕
๕
๕
๒๕
๕
๕
๕
๕
๕
๒๕
๕
๔
๔
๔
๔
๒๑
๕
๕
๕
5
๕
๒5
๕
๔
๔
๔
๕
๒๒

 2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ (SWOT Analysis)
จากการวิเคราะหแ/สังเคราะหแจากเวทีประชาคมในการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนระดับ
หมูบาน/ตาบลและอาเภอ สามารถสรุปประเด็นไดวา อาเภอละงู มีจุดออน จุดแข็ง ปัญหา / อุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพอาเภอ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. ลักษณะที่ตั้งโดยสภาพทางภูมิศาสตรแ ถือไดวาเป็นศูนยแกลางทางการคา การคมนาคม การทองเที่ยว
และการบริการ มีแหล งทองเที่ยวที่ห ลากหลายทั้งทางบก ทางทะเลและมีแหล งทรัพยากรทาง
ธรณี วิ ท ยาที่ ส าคัญ ของประเทศ และของโลก มีศั ก ยภาพด า นการท อ งเที่ ย วเชิง นิ เ วศ มี แ หล ง
ทองเที่ยวระดับนานาชาติ
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติทางบก และทางทะเลที่สมบูรณแ ติดชายฝั่งทะเลอันดามันสงผลใหประชากรมี
อาชีพที่หลากหลาย มีลักษณะทางภูมิศาสตรแที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตวแ
๓. เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจการทองเที่ยว การประกอบอาชีพทางการประมงชายฝั่ง
๔. เครือขายภาคประชาชนมีความเข็มแข็ง ชุมชนมีความสงบสุข มีหลักศาสนาที่มั่นคง อาศัยอยูรวมกัน
อยางสมานฉันทแบนฐานพหุวัฒนธรรม และดานเครือขานภาคประชาชนที่สงเสริมการเรียนรู
๕. มีทาเทียบเรือที่สาคัญ
๖. ไมมีปัญหาการกอการรายและความไมสงบ
๗. พื้นที่เหมาะแกการสรางทาเรือการทองเที่ยว
๘. มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเลที่สวยงามจานวนมาก
๙. มีผลิตภัณฑแชุมชนมากมาย
๑๐. พื้นที่เหมาะแกการปลูกไมผล
/จุดออน…
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๑. โครงสรางพื้นฐาน มีไมเพียงพอ และไมไดมาตรฐาน ไมมีระบบโลจิกติกสแทางราง ทางอากาศ
๒. ขาดการจัดการในเรื่องปริมาณของขยะเพิ่มมากขึ้น
๓. ขาดการสรางแบรนดแทางดานการทองเที่ยว เกษตรที่แขงขันไดระดับประเทศ
๔. ราษฎรบางสวนไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
๕. พื้นที่ทาการเกษตร และการประมงสวนใหญอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ และปุาชายเลน
๖. คนในชุมชนขาดการรวมกลุม และการเขาถึงแหลงเงินทุน
๗. คนในชุมชนดาเนินชีวิตแบบทุนนิยม
๘. การประชาสัมพันธแขอมูธลขาวสารไมทั่วถึง
๙. ชุมชนยังไมใหความสาคัญตอแหลงเนรียนรูของชุมชน
๑๐. การพัฒนาดานตาง ๆ ของผลิตภัณฑแไมดีเทาที่ควร สงผลใหการจาหนายผลิตภัณฑแจาหนายไดราคา
ไมสูงเทาที่ควร
๑๑. ชุมชน/ที่อยูอาศัยของประชากรไมสมารถที่จะจัดระเบียบทางสังคมได
๑๒. สภาพพื้นที่เกิดอุทกภัย และวาตภัยบอยครั้ง
13. ประชาชนยังไมมีความพรอมเทาที่ควร ในการใชภาษาสื่อสารกับนักทองเที่ยวตางชาติ
โอกาส (Opportunities)
๑. พื้นที่สวนใหญติดชายฝั่งทะเลอันดามัน
๒. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพดานเศรษฐกิจ(สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ)
๓. รัฐบาลสงเสริมการทองเที่ยว และมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และตางประเทศ เขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดสตูล ปีละหลายแสนคน
๔. นโยบายพัฒนานวัตกรรมดานการทองเที่ยวและประชาสัมพันธแใหเป็นเมืองทองเที่ยวหามพลาด ให
เป็นไทยแลนดแ 4.0
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะดานอยางเพียงพอ
๒. พื้นที่สวนใหญอยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ปุาชายเลน สงผลใหการ
พัฒนาบางอยางไมสามารถทาได
๓. มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัย และทางานรับจาง/ลูกเรือประมง ในพื้นที่คอนขางมาก
๔. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม สงผลกระทบตอทรัพยากรดานการทองเที่ยว
๕. ปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของขยะ
๖. การทาประมง มีเงื่อนไขทางกฎหมายที่เขมงวดมากขึ้น ทาใหผลผลิตทางประมงลดลง
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ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)
1ลักษณะที่ตั้งโดยสภาพทางภูมิศาสตรแ
ถือ ได วา เป็ นศูนยแก ลางทางการคา การ
คมนาคม การทองเที่ยวและการบริการ มี
แหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก
ทางทะเลและมีแหลงทรัพยากรทางธรณีวิ
ยาที่ส าคั ญของประเทศและของโลก มี
ศักยภาพดานการทองเที่ย วเชิงนิเวศ มี
แหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ
2. มีทรัพยากรธรรมชาติทางบก และทาง
ทะเลที่สมบูรณแ ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน
สงผลใหประชากรมีอาชีพที่หลากหลายมี
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตรแ ที่ เ หมาะสมกั บ
การเกษตร ประมง ปศุสัตวแ
3. เป็ น สถานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ การ
ท อ งเที่ ย ว การประกอบอาชี พ ทางการ
ประมงชายฝั่ง
4. ชุ ม ชนอยู แ บบสงบมี วิ ถี ชี วิ ต ตาม
แนวทางศาสนาอิสลาม
5. มีทาเทียบเรือทีส่ าคัญ
6. ไมมีปัญหาการกอการรายและความ
ไมสงบ
7. พื้ น ที่เ หมาะแก ก ารสร า งท าเรื อ การ
ทองเที่ยว
8. มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางบก และทาง
ทะเลที่สวยงามจานวนมาก
9.. มีผลิตภัณฑแชุมชนมากมาย
10. พื้นที่เหมาะแกการปลูกไมผล

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. โครงสรางพื้นฐาน มีไมเพียงพอ และ
ไมไดมาตรฐาน ไมมีระบบโลจิสติกสแทาง
ราง ทางอากาศ
2. ขาดการจั ดการในเรื่ องปริม าณของ
ขยะเพิ่มมากขึ้น
3. ขาดการสร า งแบรนดแ ท างด า นการ
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ก ษ ต ร ที่ แ ข ง ขั น ไ ด
ระดับประเทศ
4. ราษฎรบางส วนไมมีเ อกสารสิ ทธิใ น
ที่ดินทากิน
5. พื้นที่ทาการเกษตร และการประมง
สวนใหญอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ และ
ปุาชายเลน
6.คนในชุมชนขาดการรวมกลุม และการ
เขาถึงแหลงเงินทุน
7. คนในชุมชนดาเนินชีวิตแบบทุนนิยม
8.การประชาสัมพันธแขอมูธลขาวสารไม
ทั่วถึง
9.การประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารยังไม
ทั่วถึง
10.การพัฒนาดานตาง ๆ ของผลิตภัณฑแ
ไม ดี เ ท า ที่ ค วร ส ง ผลให ก ารจ าหน า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑแ จ าหน า ยได ร าคารไม สู ง
เทาที่ควร
11.ชุมชน/ที่อยูอาศัยของประชากรไม
สามารถที่จะจัดระเบียบทางสังคมได
12.สภาพพื้นที่เกิดอุทกภัย และวาตภัย
บอยครั้ง
13.ประชาชนยั ง ไม มี ค วามพ ร อ ม
เท า ที่ ค วร ในการใช ภ าษาสื่ อ สารกั บ
นักทองเที่ยวตางชาติ
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1.เป็นศูนยแกลางของขอมูลอุทยานธรณี
โลก. และพื้นที่สวนใหญติดชายฝั่งทะเล
อันดามัน
2.รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหจังหวัดสตูล
เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพด า นเศรษฐกิ จ
(สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ)
3.รั ฐ บาลส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว และมี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และตางประเทศ
เข า มาท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด สตู ล ปี ล ะ
หลายแสนคน
4. นโยบายพั ฒ นานวั ต กรรมด า นการ
ทองเที่ยวและประชาสัมพันธแใหเป็นเมือง
ท อ งเที่ ย วห า มพลาดให เ ป็ น ไทยแลนดแ
4.0
ภัยคุกคาม (Threatst)
1.ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะ
ดานอยางเพียงพอ
2. พื้นที่สวนใหญอยูในความรับผิดชอบ
ของอุทยานแหงชาติหมู เกาะเภตรา ปุา
ชายเลน สงผลใหการพัฒนาบางอยางไม
สามารถทาได
3.มี แรงงานตา งด าวเขา มาอาศัย และ
ทางานรั บ จ า ง/ลู ก เรื อ ประมง ในพื้ น ที
คอนขางมาก

SO : กลยุทธแเชิงรุก
(ใช ค วามเข ม แข็ ง จากภายในแสวง
ประโยชนแจากโอกาสภายนอก)
1.การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศนแแบบครบวงจร
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนบน
วิถีชีวิตที่ภง หลากหลายอยางสันติสุข
3.ทองเที่ยว ปุา เขา ถ้า เล บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

WO : กลยุทธแเชิงแกไข
(ขจั ด ความอ อ นแอภายในโดยฉวย
ประโยชนแจากโอกาสภายนอก)
1. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแทองถิ่น เพื่อ
อุตสาหกรรมภายในและภายนอก
2.ปัญหาเยาวชนสูการพัฒนาทเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบานอยางยั่งยืน
3.วิ ก ฤติ พื้ น ที่ กั บ การสร า งโอกาสเพิ่ ม
ศักยภาพดานเศรษฐกิจสูเวทีโลก

ST : กลยุทธแเชิงปูองกัน
1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศนแ
2.การบู ร ณาการกั บ ทุ ก ภาคส ว นสู ก าร
พั ฒ นาบนพื้ น ฐานความแตกต า งของ
แรงงานในพื้นฐาน
3.ความรวมมือกับการปูองกั้นและแกไข

WT : กลยุทธแเชิงรับ
1. การใชทรัพยากรรวมกันเพื่อการบูร
ณาการสูการพัฒนาบนความหลากหลาย
2.การสงเสริมการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ชีวิตประจาวันอยางยั่งยืน
3.การจั ด ระเบี ย บสั ง คมกั บ การแก ไ ข
ปัญหาแรงงานตางดาว

**********************

ส่วนที่ ๓
ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาอาเภอ
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ วัตถุประสงค์
๓.๔ ประเด็นการพัฒนาอาเภอ
3.5 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
3.6 แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา
*********************

- 41  ส่วนที่ 3 ข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) มีองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 เป้าหมายการพัฒนาอาเภอละงู
“ ละงูเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
3.2 พันธกิจ (Mission)
๑. สงเสริมการพัฒนาองคแกรชุมชน และกระบวนการเรียนรูทุกระดับ การเรียนรูที่มี
คุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสมานฉันทแ
๒. พัฒนาสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ใชหลักธรรมของแตละศาสนาในการ
ดารงชีวิตประจาวัน
๓.
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดรับบริการที่มีมาตรฐาน พัฒนาดานการ
ทองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข
๒. เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
๓. การพัฒนาบนความยั่งยืน
3.4 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ (Strategic issue)
๑. เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล
การเกษตร นาไปสูการคาที่เติบโตอยางยั่งยืน
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ การคา และเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแชุมชนบนพื้นฐาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๓. เสริ มสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยแและสังคมใหมีความมั่นคง สันติสุข และยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็น การพัฒนาอาเภอ ที่ ๑ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
อุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูล และเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานและคลอบคลุมทุกพื้นที่ใหมีความสะดวก ปลอดภัย
2. สงเสริมกิจ กรรมการทองเที่ยวและสนับสนุนให ประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการคาที่เติบโตอยางตอเนื่อง
3. ประชาสัมพันธแการทองเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขยายฐานการตลาด
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการทองเที่ยวและการเกษตรใหไดมาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑. สรางจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. สงเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและการบาบัดน้าเสีย
๓. สงเสริมการอนุรักษแฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหมีความสมบูรณแ
ดังเดิม
๔. สงเสริมสนับสนุนจัดการแหลงน้าใหสามารถแกปัญหาน้าทวมน้าแหงไดอยางยั่งยืน

- 42 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีความมั่นคง สันติสุข
และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาประกอบดวย
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
๒. เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัวและชุมชน
๓. เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับวิถีชีวิตและอัตลักษณแ
๔. สงเสริมใหประชาชนรูจักอนุรักษแศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
5. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
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ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ ๑ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่ าเพิ่มจาก
อุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
เชิง
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1.เพิ่มรายได ๑. รอยละ
จากการ
ของจานวน
ทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
๒. รอยละ
ของจานวน
วันพักคางคืน
เพิ่มขึ้น

2.สราง
มูลคาจาก
การ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ใหมี
คุณภาพ นา
อยู นาเที่ยว
สรางรายได
ใหกับชุมชน

1.รอยละ
แหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศไดรับ
การพัฒนาสู
มาตรฐาน
การ
ทองเที่ยว
ไทยและ
มาตรฐาน
การ
ทองเที่ยว
สากล

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 ๒๕๖๓ 2564 2565

พ.ศ.
25612565

4

5

6

7

10

6.4

4

5

6

7

10

6.4

4

5

6

7

10

6.4

แนวทางการพัฒนา
(กลยุทธ์)

1. พัฒ นาแหล ง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อุ ท ยานธ รณี โ ลก
สตู ล และเส น ทาง
เ ข า สู แ ห ล ง
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ ห ไ ด
มาตรฐานและคล
อบคลุ มทุกพื้นที่ให
มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภัย
2. ส ง เสริม การ
ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรูความเขาใจ
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงทาง
ก า ร ค า ที่ เ ติ บ โ ต
อยางตอเนื่อง
3.ประชาสั ม พั น ธแ
การทองเที่ยว เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ผลิตและขยายฐาน
การตลาด
4. พัฒนาและเพิ่ม
ขี ด ความสามารถ
ด า นการท อ งเที่ ย ว
และการเกษตรให
ไดมาตรฐาน

- 44 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
บนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
เชิง
ยุทธศาสตร์

1.ก า ร
จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร
ธ ร ร ม ช า ติ
แ ล ะ
สิ่ ง แวดล อ ม
ที่ยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

พ.ศ. แนวทางการพัฒนา (กล
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
ยุทธ์)
25612561 2562 ๒๕๖๓ 2564 2565
2565
40
50
60
70
80
60 ๑. สรางจิตสานึกและ

1.รอยละ
ของ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
อยูในสภาพ
200
ที่สมบูรณแ
ไร
ไมเสื่อม
โทรม
การเกษตร
เพิ่มขึ้น
2.จานวน
พื้นที่
การเกษตร
ไดรับการ
อนุรักษแและ
ฟื้นฟู

200
ไร

200
ไร

200
ไร

200
ไร

200

ความตระหนักในการ
อ นุ รั ก ษแ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒. สงเสริมการบริหาร
จัดการขยะ สิ่ งปฏิกูล
และการบาบัดน้าเสีย
๓ . ส ง เ ส ริ ม ก า ร
อ นุ รั ก ษแ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่
เสื่ อ มโทรมให มี ค วาม
สมบูรณแดังเดิม
๔. ส ง เสริม สนับ สนุ น
จั ด การแหล ง น้ าให
สามารถแก ปั ญ หาน้ า
ท ว มน้ าแห ง ได อ ย า ง
ยั่งยืน

- 45 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีความมั่นคง สันติสุข
และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และเขาถึง
สวัสดิการของ
รัฐอยางทั่วถึง
และมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 ๒๕๖๓ 2564 2565

๑.รอยละ
ของ
70
ผูดอยโอกาส
ทางสังคมที่
ไดรับการ
ดูแล
ชวยเหลือ
ฟื้นฟูอยาง
ตอเนื่องเพื่อ
คุณภาพที่ดี
ขึ้น
๒. เป็นสังคม ๒. รอยละ
แหงการเรียนรู ของหมูบาน 70
เขมแข็งอยาง มีการจัดการ
ยั่งยืน
ดานสุขภาพ
1. รอยละ
3.หมูบาน /ชุมชนของหมูบาน 80
มีจานวนผูเสพ / ชุมชน
/ผูคา ลดลง
ปลอดยาเสพ
ติด
100
2. รอยละ
ของหมูบาน
/ ชุมชนที่
ผานการ
จัดทา
ประชาคม
คนหา ผู
เสพผูคา

พ.ศ. แนวทางการพัฒนา
(กลยุทธ์)
25612565

75

80

85

90

80

75

80

85

90

80

85

90

95

100

90

100

100

100

100

100

1.พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ชุ ม ชนและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรูตลอดชีวิต
2.เ ส ริ ม ส ร า ง
ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง
สถาบันครอบครัว
และชุมชน
3.เร ง รั ด พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาให ไ ด
มาตรฐาน
สอดคล อ งกั บ วิ ถี
ชี วิ ต แ ล ะ อั ต
ลักษณแ
4.ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประช าช นรู จั ก
อ นุ รั ก ษแ ศิ ล ป ะ
วั ฒ นธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่น
5.ก า ร ปู อ ง กั น
และปราบปราม
ยาเสพติด

- 46 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ ๑ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นปัญหาสาคัญ (Critical Issues) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตรอย่างยั่งยืน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นทีเ่ พื่อรองรับการท่องเที่ยว
(1)

พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร
(2)

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และขยายฐานการตลาด
(3)

แผนงานที่ 1
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในอาเภอละงู
ให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ของชุมชน

แผนงานที่ 1
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวและการ
ประกอบอาชีพ
แผนงานที่ 2
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริม
การเกษตร

แผนงานที่ 1
ประชาสัมพันธ์และ
ขยายตลาดการ
ท่องเที่ยว

แผนงานที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว

แผนงานที่ 3
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงานที่ 2
พัฒนาการผลิตและแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร

- 47 –
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ประเด็นปัญหาสาคัญ (Critical Issues) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
(1)

การบริหารจัดการขยะในชุมชน
(2)

การบริหารจัดการด้านแหล่งน้า
และการกาจัดน้าเสีย
(3)

แผนงานที่ 1
สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 1
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล

แผนงานที่ 1
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการแหล่งน้าให้
สามารถแก้ปัญหาน้า
ท่วม น้าแห้งได้อย่าง
ยั่งยืน
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีความมั่นคง สันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นปัญหาสาคัญ (Critical Issues) การเสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในชุมชน
เสริมสร้างความมั่นคงในชุมชน
(1)

ยกระดับคุณภาพชีวิต
(2)

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
(3)

แผนงานที่ 1
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานที่ 1
สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

แผนงานที่ 1
ส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการ

แผนงานที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนงานที่ 2
สร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันครอบครัวและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

แผนงานที่ 2
สร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน

แผนงานที่ 3
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน

แผนงานที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
สุขภาพและสาธารณสุข

แผนงานที่ 3
ส่งเสริมด้านประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนา

ส่วนที่ 4
โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา
********************

- 50  ส่วนที่ ๔ โครงการภายใต้ประเด็นพัฒนา ประกอบด้วย
ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
บัญชีรายการ
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชาติ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
แผนงานที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอละงูให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
1. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวโดย
9,716,970
2
2
ทปค.ละงู
ชุมชน
17,845,000
2. ปรับปรุงภูมิทัศนแภูมิทัศนแ
2
2
ทปค.ละงู
สวนสาธารณะหนองปันหยา หมูที่ 2
ตาบลละงู
29,998,750
3. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิง
2
2
ทปค.ละงู
นิเวศนแ
4. ปรับปรุงภูมิทัศนแสระใหญหลังถ้าอุไร
5,000,000
3
2
อบต.กาแพง
ทอง
15,000,000
5. โครงการกอสรางแหลงเรียนรูและ
3
2
อบต.กาแพง
เสนทางคลองหวยแร หมูที่ 9
6. ปรับปรุงภูมิทัศนแริมคลองซอยพูน
5,000,000
3
2
อบต.กาแพง
ทรัพยแถึงทานาหมูที่ 10
7. ปรับปรุงภูมิทัศนแเขาจาปา หมูที่ 11
2,000,000
3
2
อบต.กาแพง
8. โครงการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ
– เรียนรูวิถีชีวิตบานโกตา หมูที่ 7
9. จัดทาสัญลักษณแประชาสัมพันธแแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแเตาน้าจืด

-

-

1,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

-

-

3,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

- 51 งบประมาณ

บัญชีรายการ
ชุดโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
แผนงานที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอาเภอละงูให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
10. โครงการกอสรางพัฒนาเรียนรูและ
1,000,000
เสนทางควนเปลือกหอย(เนินเปลือกหอย) หมู
ที่ 5
11. ปรับภูมิทัศนแแหลงฟอสซิลเขื่อนปุาฝาง
1,000,000
หมูที่ 9
12. ปรับปรุงฟอสซิลเขื่อนปุาฝาง หมูที่ 9
1,000,000
-

แหล่งที่มา ยุทธศาสต
งบประมาณ ร์ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

2

อบต.กาแพง

3

2

อบต.กาแพง

3

2

อบต.กาแพง

13. ปรับปรุงภูมิทัศนแผาเขาแดง หมูที่ 11

-

-

2,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

14. ปรับปรุงภูมิทัศนแฟอสซิลผาเขานอย หมูที่
11
15. ปรับปรุงภูมทัศนแเขานุย หมูที่ 6

-

-

5,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

-

-

3,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

16. ปรับปรุงภูมิทัศนแเขาจูนุงนุย หมูที่ 9

-

-

5,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

17. จัดตั้งตลาดน้าและจุดชมวิวริมคลอง
ละงู หมูที่ 7
18. โครงการปรับปรุงศูนยแบริการ
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษแพันธแเตาบกและเตาน้า
จืด ตาบลกาแพง
19. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑแธรรมชาติ
วิทยา โรงเรียนกาแพงวิทยา ตาบลกาแพง

-

-

10,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

-

-

3,000,000

-

-

3

2

-

-

5,000,000

-

-

20. ปรับปรุงสระหวยจะแนะ หมูที่ 1

-

-

-

-

1,000,000

3

2

อบต.กาแพง/
อบจ.สตูล/
อุทยานธรณีสตูล
อบต.กาแพง/
อบจ.สตูล/
หนวยงานอื่น
อบต.กาแพง

- 52 ชีรายการ
ชุดโครงการ

งบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
แผนงานที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอละงูให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
21. ปรับปรุงภูมิทัศนแริมคลอง ซอยพูนทรัพยแ
5,000,000
ถึงทานา หมูที่ 10
22. ปรับปรุงภูมิทัศนแเขาจาปา (จมปุา)
2,000,000
หมูที่ 11
23. ปรับปรุงภูมิทัศนแฝายน้าลน
5,000,000
คลองหวยบา หมูที่ 11
200,000,000
24. โครงการสรางกระเชาลอยฟูาเขาแดง
25. ปรับปรุงภูมิทัศนแถ้าวังคราม ม. 2 บาน
3,000,000
หาญ
26. ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ นแ หั ว เขาตกน้ าม.1บ า น 3,000,000
สันติสุข
27. ปรับปรุงภูมิทัศนแหนองพรุบุหลัง ม.5
20,000,000
บานดาหลา
28. ปรับปรุงภูมิทัศนแบริเวณ
- ชายหาดกาสิง
- ชายหาดปากบารา
- ชายหาดอาวนุน
- เขาโต฿ะหงาย
29. ปรับปรุงภูมิทัศนแแหลงทองเที่ยวภายใน
ตาบลปากน้า

3,000,00
0
3,000,00
0
20,000,0
00
-

-

แหล่งที่มา ยุทธศาสต
งบประมาณ ร์ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

3

2

อบต.กาแพง

3

2

อบต.กาแพง

3

2

อบต.กาแพง

3,000,000

3

2

อบต.กาแพง/
อบจ.สตูล/
อุทยานธรณีสตูล
อบต.เขาขาว

3,000,000 3,000,000

3,000,000

3

2

อบต.เขาขาว

20,000,000 20,000,000

20,000,000

3

2

อบต.เขาขาว

3,000,000

3,000,000

-

10,000,000

-

3

2

อบต.ปากน้า

-

5,000,000

-

3

2

อบต.ปากน้า
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ชุดโครงการ

งบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
แผนงานที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอาเภอละงูให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
30. โครงการกอสรางทาเทียบเรือทาเฉ
หมูที่ 2
31. ปรับปรุงภูมิทัศนแเขาแดง

แหล่งที่มา ยุทธศาสต
งบประมาณ ร์ชาติ

หน่วย
ดาเนินการ

-

-

-

10,000,000

-

3

2

อบต.ปากน้า

-

-

30,000,000

-

-

3

2

อบต.กาแพง

-

-

-

5,000,000

3

2

อบต.กาแพง

-

-

-

2,000,000

3

2

อบต.กาแพง

-

50,000

-

-

2

2

ทปค.ละงู

32. ปรับปรุงภูมิทัศนแแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแเตาน้าจืด หมูที่ 7
33. ปรับปรุงภูมิทัศนแจุดชมวิวแหลมลูกลม
หมูที่ 4
34. โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันอันมาจากพระราชดาริ
แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
1. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ศพด.วังยาว
หมูที่ 11 ตาบลน้าผุด
2.โครงการกอสรางสายหัวควน -ทุง ไหมฯ

1,411,800 1,411,800 1,411,800

1,411,800

1,411,800

2,3

2

อบต. /อาเภอ

13,175,500

13,175,500

13,175,500

13,175,500

13,175,500

2,3

2

อบต. /อาเภอ

3.โครงการกอสรางสายหนองสรอย ลานเสือ

22,982,900

22,982,900

22,982,900

22,982,900

22,982,900

2,3

2

อบต. /อาเภอ

4.โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลทแติกคอนกรีต
ถนนละงู – ปากบารา
5.โครงการปรับปรุงถนนจราจร
จานวน 11 สาย หมูที่ 3,4 กาแพง

4,389,000

4,389,000 4,389,000

4,389,000

4,389,000

2,3

2

อบต. /อาเภอ

6,643,300

6,643,300 6,643,300

6,643,300

6,643,300

2

2

อบต. /อาเภอ
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ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
บัญชีรายการ
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชาติ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
6.โครงการปรับปรุงถนนจราจรเชื่อมโยงการ 8,444,500 8,444,500 8,444,500 8,444,500 8,444,500
2,3
2
อบต. /อาเภอ
ทองเที่ยววิถีชุมชน
7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย1,850,200 1,850,200 1,850,200 1,850,200 1,850,200
2,3
2
อบต. /อาเภอ
ทางเขาสนามกีฬา ม.6 ต.กาแพง อ.ละงู
8.โครงการพัฒนาเสนทางเขาสูแ หลงทองเที่ยว 34,478,900 34,478,900 34,478,900 34,478,900 34,478,900
2,3
2
อบต. /อาเภอ
9.โครงการกอสรางทาเทียบเรือ

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

10.โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสาย
๘๐๐,๐๐๐
ต.แหลมสน
11.ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางหนาโรงเรียน2,798,000

๘๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

2,3

2

อบต. /อาเภอ

๘๐๐,๐๐๐

2,3

2

อบต. /อาเภอ

2,798,000

2,798,000 2,798,000 2,798,000

2

2

อบต. /อาเภอ

2,346,000

2,346,000

2,346,000 2,346,000 2,346,000

2

2

อบต. /อาเภอ

8,796,000

8,796,000

8,796,000 8,796,000 8,796,000

2

2

อบต. /อาเภอ

1,103,000

1,103,000

1,103,000 1,103,000 1,103,000

2

2

อบต. /อาเภอ

735,000

735,000

2

2

อบต. /อาเภอ

บานเกาะยวน ม.3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

12.ปรับปรุงซอมแซมสายทอนอุดม ม.2
ต.กาแพง
13.ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางพารา
แอสฟัลทแติกคอนกรีต สายบานปากปิง
- บานตูแตหรา
14.ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายหนา
ศูนยแเด็กเล็กบานลาหงา ม.6 ต.ละงู อ.ละงู
15.ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายซอย
เปลือกหอย ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

735,000

735,000

735,000

-55บัญชีรายการ
ชุดโครงการ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
16. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,925,000 2,925,000
สายบานหาญ – ทุงลิเกี๊ยะ หมูที่ 2 บาน
หาญ
16. ขยายปรับปรุงถนนชวงหัวเขาติง หมู 9,000,000 9,000,000
ที่ 2 ตาบลเขาขาว – ตาบลกาแพง
17.. โครงการกอสรางถนนสายหวยใหญ
– คลองละงู หมูที่ 1
18. โครงการบุกเบิกถนนสายวังน้าตาย
–
ทุงไหม หมูที่ 1
19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสาย
ลาตอล฿ะ หมูที่ 1
20. โครงการปรับปรุงถนน สายซอยเขา
300,000
ลอม หมูที่ 1
21. โครงการราดยางถนนสายนาเคียน –
800,000
(1,000,000)
หนองโต฿ะดวง หมูที่ 1
22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสาย
2,196,000
โรงรม – ลานเสือ หมูที่ 9
23. โครงการกอสรางถนน คสล. (ตอ
2,250,000
เติม) สายมัสยิดบานหนองหอยโขง หมูที่
9

งบประมาณ
พ.ศ.2563

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

2,925,000 2,925,000

2,925,000

3

2

อบต.เขาขาว

9,000,000 9,000,000

9,000,000

3

2

อบต.เขาขาว

600,000

600,000

600,000

3

2

อบต.น้าผุด

600,000

600,000

600,000

3

2

อบต.น้าผุด

-

1,300,000

-

3

2

อบต.น้าผุด

300,000

300,000

300,000

3

2

อบต.น้าผุด

800,000

3

2

อบต.น้าผุด

2,196,000 2,196,000

2,196,000

3

2

อบต.น้าผุด

2,250,000 2,250,000

2,250,000

3

2

อบต.น้าผุด

800,000

800,000

-56ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
บัญชีรายการ
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชาติ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แนวทางพัฒนาที่ 2 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพ
1. โครงการจัดตั้งโรงสีขาวชุมชน ม.๖ ละงู
100,000
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
2,3
2
เกษตร
2. โครงการจัดตั้งรานคาเกษตรชุมชน
3. โครงการสนับสนุนศูนยแถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ม.๔ ต.ปากน้า
4.โครงการสงเสริมกลุมธนาคารปุยชุมชน
ม.๑๕ ต.ละงู
5. โครงการจัดตั้งกองทุนปุยเพื่อเกษตรกร
ม.๑,๗,๘,๙ ต.น้าผุด
6.โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงคุณภาพ
ยางแผน ตาบลน้าผุด
7.โครงการจัดหาเงินทุนสาหรับประกอบ
อาชีพดานการเกษตร
8.โครงการจัดเก็บขอมูลทางการเกษตรใน
พื้นที่
9.โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ
เกษตรกร

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

2,3

2

เกษตร

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

2,3

2

เกษตร

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

2,3

2

เกษตร

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

2,3

2

เกษตร

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

2,3

2

เกษตร

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

2,3

2

เกษตร

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

2,3

2

เกษตร

-

-

-

50,000

-

2,3

2

เกษตร

- 57 -

ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่ การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
บัญชีรายการ
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชาติ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แนวทางพัฒนาที่ 2 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร
10.โครงการจัดตั้งกลุมรับซื้อผลิตภัณฑแทาง 100,000
2,3
2
เกษตร
การเกษตร ม.๑๘ ต.ละงู
11.โครงการสนับสนุนพันธุแพืช พันธุแผักและ
140,000
2,3
2
เกษตร
เครื่องมือทางการเกษตร
แผนงานที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเกษตร
1.โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,3

2

เกษตร

950,000

950,000

950,000

950,000

950,000

2,3

2

อาเภอ

3.โครงการฝึกอบรมการผลิตปุยอินทรียแ
ชีวภาพ ตาบลน้าผุด
4. โครงการอบรมใหความรูการกาจัดศัตรู
๑๐๐,๐๐๐
พืชแกเกษตรกร ม. ๖ ต.น้าผุด
แผนงานที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

550,000

-

-

2,3

2

เกษตร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

2,3

2

เกษตร

1.โครงการจัดเก็บขอมูลทางการเกษตรใน
พื้นที่
2.โครงการปลูกพืชพลังงานทดแทน
(ปาลแมน้ามัน) ม.๑ ต.น้าผุด
3.โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงคุณภาพ
ยางแผน ตาบลน้าผุด

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

2,3

2

เกษตร

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

2,3

2

เกษตร

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

2,3

2

เกษตร

- 58 ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การเกษตร นาไปสู่การค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน
บัญชีรายการ
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชาติ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แนวทางพัฒนาที่ 3 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขยายฐานการตลาด
แผนงานที่ 1 ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดการท่องเที่ยว
1.โครงการตลาดนัดชุมชนบานปากบารา
200,000
2,3
2
อบต. /อาเภอ
2.โครงการตลาดนัดชุมชนตาบลละงู
3.โครงการตลาดน้าคลองละงู

200,000

-

-

-

-

2,3

2

อบต. /อาเภอ

-

-

500,000

-

-

2,3

2

อบต. /อาเภอ

800,000

-

-

2,3

2

อบต.

-

-

-

2,3

2

อบต.

2,3

2

อบต.

4.โครงการปรับปรุงจุดชมวิวชายหาด
ปากบารา
5.โครงการกอสรางศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแ
600,000
ชุมชนพรอมอุปกรณแประจาศูนยแจาหนาย
ตาบลละงู , ตาบลปากน้า
แผนงานที่ 2 พัฒนาการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1.โครงการกอสรางศูนยแสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

-

-

-

1,000,000 1,000,000

- 59 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
บัญชีรายการ
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชาติ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แนวทางที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.โครงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
5๐๐,๐๐๐
5๐๐,๐๐๐
5๐๐,๐๐๐
5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐
2,3
2
อาเภอ
และสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
2.โครงการคลองสวยน้าใส
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
2,3
2
อบต.น้าผุด
3. โครงการหมูบานปลอดขยะ/หมูบาน
นาอยู
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการขยะในชุมชน

-

8,000,000

8,000,000 8,000,000 8,000,000

2,3

2

อบต.น้าผุด

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
1.โครงการเฝูาระวังทาลายสิ่งแวดลอม

-

550,000

-

-

-

2,3

2

สหกรณแ

2.โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ต.ปากน้า

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

2,3

2

อบต.

-

2,3

2

อบต.

แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการด้านแหล่งน้าและการกาจัดน้าเสีย
แผนงานที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาน้าท่วม น้าแห้งได้อย่างยั่งยืน
1.โครงการจัดวางระบบการจายน้าจาก
คลองชลประทาน ม.13 ตาบลละงู

-

-

350,000

-

ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 3 :
พอเพียง
บัญชีรายการ
ชุดโครงการ

- 60 เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีความมั่นคง สันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
งบประมาณ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงในชุมชน
แผนงานที่ 1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.โครงการฝึกอบรมการปูองกันอันตราย ๔๒๐,๐๐๐
ในชีวิตและทรัพยแสิน
2.โครงการติดตั้งไฟสัญญานเตือนจราจร
150,000
150,000
อาเภอละงู
3.โครงการประชาปลอดภัยรวมใจปูองกัน ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ทรัพยแสิน
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
1.โครงการฝึกซอมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แผนงานที่ 3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

-

-

-

2,3

2

อบต.

150,000

150,000

150,000

2,3

2

อบต.

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

2,3

2

อบต.

1.โครงการปูองกันและแกไขปัญหา
200,00๐
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2.โครงการจัดคายเยาวชนปลอดยาเสพติด ๒๐๐,๐๐๐

200,00๐

200,00๐

200,00๐

200,00๐

2,3

2

อบต.

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

2,3

2

อาเภอ

3.โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ชรบ./อพป/อปพร.

๘๔๐,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐

2,3

2

อาเภอ

๘๔๐,๐๐๐

- 61 บัญชีรายการ
ชุดโครงการ
แผนงานที่ 3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.โครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูเสพ/
ผูติดยา
5.โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
การบูรณาการ ปูองกัน แกไขบาบัด
ปราบปรามปัญหายาเสพติด
6.โครงการรณรงคแการปูองกันและเฝูา
ระวังอบายมุขและยาเสพติด
7.โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
คนหายาเสพติด
แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสต หน่วยดาเนินการ
ร์ชาติ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2,3

2

อาเภอ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2,3

2

อบต.

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

2,3

2

อาเภอ

1,200,000

แผนงานที่ 1 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.โครงการสงเสริมผูสูงอายุใหอานออก
60,000
60,000
60,000
เขียนได
2.โครงการสงเสริมการจัดองคแความรูตางๆ
๓๖๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
ในชุมชน ๖ ตาบล
แผนงานที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

60,000

60,000

2,3

2

อบต.

๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

1.โครงการสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
อาเภอละงู

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

- 62 บัญชีรายการ
ชุดโครงการ

งบประมาณ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยดาเนินการ

2,3

2

อบต.

พ.ศ.2561
50,000

พ.ศ.2562
50,000

พ.ศ.2563
50,000

พ.ศ.2564
50,000

พ.ศ.2565
50,000

โครงการจัดตั้งศูนยแวิทยาศาสตรแการกีฬา
ประจาตาบลเขาขาว
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพรอมลูวิ่ง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,3

2

อบต.

โครงการจัดฝึกอบรมวิทยาศาสตรแการกีฬา

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

2,3

2

อบต.

โครงการกอสรางลานกีฬาสาหรับผูสูงอายุ

27,319,000

27,319,00

27,319,000

27,319,000

27,319,000

2,3

2

อบต.

โครงการจัดฝึกอบรมวิทยาศาสตรแการกีฬา

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

2,3

2

อบต.

2.โครงการสงเสริมความอบอุนและ
ความสัมพันธแที่ดีในครอบครัวและความ
ผาสุกในชุมชน
แผนงานที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพและสาธารณะสุข

- 63 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีความมั่นคง สันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บัญชีรายการ
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
ชุดโครงการ
งบประมาณ
ชาติ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แนวทางที่ 3 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
1.โครงการสนับสนุนคาใชจายสงนักกีฬา ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
2,3
2
อบต. /อาเภอ
เขารวมการแขงขัน
2.โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
2,3
2
อบต. /อาเภอ
3.โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธแ ตาบลเขาขาว
4.โครงการฝึกทักษะดานกีฬาและเยาวชน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

2,3

2

อบต. /อาเภอ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

2,3

2

อบต. /อาเภอ

1.อุดหนุน อ.ละงูโครงการรวมใจกัน
7๐,๐๐๐
ปกปูองรักษาสถาบันพระมหากษัตริยแและ
สรางความเป็นหนึ่งเดียว
2.อุดหนุน อ.ละงู โครงการจัดตั้งและ
๑๐,๐๐๐
สงเสริมศูนยแเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริระดับอาเภอใหมี
ความยั่งยืน
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมด้านประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา

7๐,๐๐๐

7๐,๐๐๐

7๐,๐๐๐

7๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

1.โครงการฝึกอบรมเยาวชนกอนแตงงาน ๖ ตาบล 50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2,3

2

อบต.

2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการ
เรียนรูของชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2,3

2

อบต.

แผนงานที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) ที่รบั รองและประกาศ
ใช้แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2563
 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อาเภอละงู
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ในปี พ.ศ. 2563
********************
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- 68 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ครั้งที่ 4 /๒๕63
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอละงู
-----------------ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การทบทวนแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
1.2 การจั ดทาแผนความต องการของอาเภอ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยจัดเป็นบัญชีแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตรแแผนพัฒนาจังหวัด
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การทบทวนแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
3.2 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน
3.3 หลักเกณฑแและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.25612565) ฉบับทบทวน
3.4 คุณลักษณะของแผนอาเภอที่ดี
3.5 แนวทางการจัดทาแผนความตองการของอาเภอ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา
การรับรองและการประกาศใชแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ .......................................................................

- 69 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
ครั้งที่ 4 /๒๕63
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอละงู
-----------------ผู้มาประชุม
1. นายธานี หะยีมะสาและ
2. นายดนุช นาคสงา
3. นายอนุชา ภัทรมงคลเขต
4. นายอับดุล ภักดี
5. นายธีรภักดิ์ ชาติสุวรรณ
6. พ.ต.ท.ดัชดาฟีรแ บินตะสอน
7. นางสาวฮานีฟะหแ หยีราเหม
8. นางสาวปวีณา นิลมาตยแ
9. นายจารัส ฮองสาย
10. นายอติชาต ราโอบ
11. นายวิชิต แซลิม
12. นางนาซูรา อุสมา
13. นายภานุวัฒนแ ทาวสมาน
ผู้ที่ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ
1. นางเกศณี กาญจนคีรีธารง
2. นายบุญมาก สองเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุนทร จอมเมือง
2. นางสาวปิยาภรณแ แกวชาลุน
3. นายศุภฤกษแ กุญชรศิริมงคล
4. นายอิบรอเหม ปะดุลัง
5. นายบุญชัย สังฆแรักษแ
6. นายณัฐกร สิงฆาฬะ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

นายอาเภอละงู
ปลัดอาเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครองอาเภอละงู
พัฒนาการอาเภอละงู
ปศุสัตวแอาเภอละงู
ประมงอาเภอละงู
สัสดีอาเภอละงู
ทองถิ่นอาเภอละงู
เกษตรอาเภอละงู
นายก อบต.ละงู
ประธานชมรมกานัน ผูใหญบาน
นายกเทศมนตรีตาบลกาแพง
ปลัดอาเภอสานักงานอาเภอ
ปลัดอาเภอสานักงานอาเภอ
ผูแทนภาคประชาสังคม
ผูแทนองคแกรเอกชน
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ

นายธานี หะยีมะสาและ นายอาเภอละงู ประธานกล่าวเปิดการประชุม
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
อาเภอจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
ในวันนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อใหพิจารณาในเรื่องดังนี้
1. การทบทวนแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
2. การจั ด ท าแผนความต อ งการของอ าเภอ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2563 โดยจัดเป็นบัญชีแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคลองเชื่อมโยง
กับประเด็นยุทธศาสตรแแผนพัฒนาจังหวัด
รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2...

-70--2ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน
เลขานุการ กบอ.

มติที่ประชุม
เลขานุการ กบอ.

มติที่ประชุม
เลขานุการ กบอ.

รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
เรื่องเพื่อทราบ
การทบทวนแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
3.1 การทบทวนแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี
(1) อาเภอ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.)
เป็ น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการทบทวนแผนพั ฒ นาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 –
2565) โดยใหประสานหนวยงานตางๆรวมทั้งองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
พื้น ที่ท บทวนเนื้ อหาแผนพั ฒ นาอ าเภอเพื่ อเป็น ข อมู ล ในการทบทวนแผน
กาหนดทิศทางการพัฒนาอาเภอใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และความตองการของประชาชน
(2) อาเภอไดรับแผนงาน/โครงการที่ ใหคณะกรรมการบริหารงาน
อาเภอ (กบอ.) จัดทาแผนความตองการของอาเภอ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยจัดเป็นบัญชีแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคลองเชื่อมโยง
กับประเด็นยุทธศาสตรแแผนพัฒนาจังหวัด
(3) บัญชีแผนงาน/โครงการที่คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบ
บูรณาการ (กบอ.)ไดจัดทา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
รับทราบ
3.2 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
(1) ยึ ด กรอบยุ ท ธศาสตรแ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผนดิน รวมทั้งแผนรายสาขา /เฉพาะดานตางๆที่ผานความ
เห็นชอบจาก ครม.
(2) ให ค วามส าคั ญ กั บ การส ารวจปั ญ หาและความต อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่
(3) มุงเนนการทางานแบบเครือขายรวมกับทุกภาคสวน
(4) แผนใหความสาคัญกับแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นแผนชี้นาในการ
พัฒนาในภาพรวมของพื้นที่
รับทราบ
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
(1) ใหอาเภอมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและอาชีพ
ซึ่งสนองตอบความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยเลือกดาเนินการจาก
ศั ก ยภาพของอ าเภอ ซึ่ ง ได จ ากผลการวิ เ คราะหแ ข อ มู ล แบบองคแ ร วมที่
ครอบคลุมทุกมิติ

/มติที่ประชุม....

-3มติที่ประชุม
เลขานุการ กบอ.

มติที่ประชุม
เลขานุการ กบอ.

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 คุณลักษณะของแผนอาเภอที่ดี
แผนพั ฒ นาอ าเภอจะต อ งเป็ น แผนยุ ท ธศาสตรแ ที่ มี ก ารวิ เ คราะหแ
สถานการณแดานการพัฒนา และกาหนดทิศทางการพัฒนาอยางเป็นระบบที่มี
ความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันตั้งแตวิสัยทัศนแ
เปูาประสงคแรวม ประเด็นยุทธศาสตรแ เปูาประสงคแเชิงกลยุทธแ ตัวชี้วัด คา
เปูาหมาย กลยุทธแ และแผนงาน/โครงการ
รับทราบ
3.5 แนวทางการจัดทาแผนความต้องการของอาเภอประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
อาเภอโดยคณะกรรมการบริ ห ารงานอ าเภอ (กบอ.) จาเป็ นต อ ง
ดาเนินการจัดทาแผนความตองการของอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยแผนดังกลาวจะตองมีลักษณะดังนี้
(1) โครงการที่ถูกบรรจุอยูในแผนความตองการของอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จะตองเป็ นโครงการที่อยูในแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี
(พ.ศ.2561 -2565 )
(2) แผนความตองการของอาเภอประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จะต อ งสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และจะต อ งจั ด กลุ ม ของ
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรแของแผนพัฒนาจังหวัด
(3) โครงการที่ถูกบรรจุในแผนความตองการของอาเภอ จะตองมี
การจัดทาขอมูลในลักษณะ Project Idea และตองมีการจัดทารายละเอียด
ของแตล ะโครงการเตรียมพร อมไวเสมอ โดยมีการกาหนดตัว ชี้วัดและค า
เปูาหมายของยุทธศาสตรแและสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือระหวางภาคสวน
(4) ควรใหความสาคัญกับแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองกับประเด็น
ยุทธศาสตรแการพัฒนาและมีความเชื่อมโยงในลักษณะหวงโซคุณคา (Value
Chain) ที่แสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องในแตละปี เพื่อใหบรรลุเปูาหมายของ
ยุทธศาสตรแและสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือทุกภาคสวน
(5) โครงการตามแผนความตองการของอาเภอจะตองสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับกรอบของชุดโครงการที่กาหนดไวในแผนพัฒ นาอาเภอ โดยมี
หลั กเกณฑแและวิธีการจัดทาโครงการเพื่อเสนอเป็นคาของบประมาณของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้งหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4....

-4ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
เลขานุการ กบอ.
มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณา
การรับรองและการประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 2565)
คณะท างานได จั ด ท าแผนพั ฒ นาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ให
คณะกรรมการบริ ห ารงานอ าเภอพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบและรั บ รอง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
รับทราบ/เห็นชอบและรับรองการใช้แผนฯ
อาเภอจะไดประกาศใช แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และ
จะไดแจงใหจังหวัดทราบ รวมถึงหนวยงานที่ตั้งในพื้นที่อาเภอและองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ไดรับทราบ เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนา
พื้นที่ระดับอาเภอ
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ประธาน กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
นูรอัยณี องศารา
(นางนูรอัยณี องศารา)
นาซุรา อุสมา
(นางนาซุรา อุสมา)

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
ครั้งที่ 5 /๒๕63
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอละงู
-----------------ผู้มาประชุม
1. นายธานี หะยีมะสาและ
นายอาเภอละงู
2. นายดนุช นาคสงา
ปลัดอาเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครองอาเภอละงู
3. นายอนุชา ภัทรมงคลเขต
พัฒนาการอาเภอละงู
4. นายอับดุล ภักดี
ปศุสัตวแอาเภอละงู
5. นายธีรภักดิ์ ชาติสุวรรณ
ประมงอาเภอละงู
6. พ.ต.ท.ดัชดาฟีรแ บินตะสอน
สัสดีอาเภอละงู
7. นางสาวฮานีฟะหแ หยีราเหม
ทองถิ่นอาเภอละงู
8. นางสาวปวีณา นิลมาตยแ
เกษตรอาเภอละงู
9. นายจารัส ฮองสาย
นายก อบต.ละงู
10. นายอติชาต ราโอบ
ประธานชมรมกานัน ผูใหญบาน
11. นายวิชิต แซลิม
นายกเทศมนตรีตาบลกาแพง
12. นางนาซูรา อุสมา
ปลัดอาเภอสานักงานอาเภอ
ผู้ที่ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ
1. นายภานุวัฒนแ ทาวสมาน
ปลัดอาเภอสานักงานอาเภอ
2. นางเกศณี กาญจนคีรีธารง
ผูแทนภาคประชาสังคม
3. นายบุญมาก สองเมือง
ผูแทนองคแกรเอกชน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุนทร จอมเมือง
ปลัดอาเภอ
2. นางสาวปิยาภรณแ แกวชาลุน
ปลัดอาเภอ
3. นายศุภฤกษแ กุญชรศิริมงคล
ปลัดอาเภอ
4. นายอิบรอเหม ปะดุลัง
ปลัดอาเภอ
5. นายณัฐกร สิงฆาฬะ
ปลัดอาเภอ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายธานี หะยีมะสาและ นายอาเภอละงู ประธานกล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
อาเภอจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
ในวันนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อใหพิจารณาในเรื่องดังนี้
1. การทบทวนแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวนปี 2563 ในสวนของประเด็นการพัฒนาอาเภอ เพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
2. การจัดทาแผนความตองการของอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยจั ด เป็ น บั ญ ชี แ ผนงาน/โครงการที่ มี ค วามสอดคล อ ง
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรแแผนพัฒนาจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
ประธาน
-แจงการพิจารณาแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน 2563 ซึ่งผาน
การพิจารณางรางแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน แลวเมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 อาเภอไดเขาชี้แจงขอมูล
แผนพัฒนาอาเภอตอคณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอ ในการประชุมคณะทางานฯ และ
ที่ประชุมมีมติใหนาประเด็นการพัฒนาอาเภอมาทบทวนและปรับใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด และเมื่อคณะทางานฯ ไดพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอแลว ดังนั้น คณะจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอ ไดปรับประเด็นการพัฒนาและจัดทารางแผนพัฒนาอาเภอ เสร็จเรียบรอย
แลว จึงไดเสนอให คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) พิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาอาเภอดังกลาว เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับอาเภอตอไป จึงขอให
คณะกรรมการทุกทานชวยกันพิจารณาวาจะใหความเห็นชอบหรือไม อยางไร
มติที่ประชุม - ที่ประชุมไดปรึกษาหารือกันแลวเห็นวาประเด็นการพัฒนาอาเภอตามรางแผนพัฒนาอาเภอที่
เสนอมามีความสมบูรณแแลว จึงมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับทบทวน 2563 ที่คณะจัดทาแผนพัฒนาอาเภอเสนอ
ประธาน

-เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารงานอาเภอ (กอบ.) พิจารณาให ความเห็ นชอบแล ว จะไดจัดส ง
แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี ไปใหจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
ประธาน กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเวลา 11.30 น.
นูรอัยณี องศารา
(นางนูรอัยณี องศารา)
นาซุรา อุสมา
(นางนาซุรา อุสมา)

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

