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ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูล ในสมั ยก่อนกรุง ศรีอยุธยาและในสมั ยกรุง ศรีอยุธยา ไม่ ป รากฏ
หลัก ฐานกล่าวไว้ ณ ที่ ใดสันนิษฐานว่าในสมั ยนั้น ไม่ มี เมื องสตูล คงมี แต่ห มู่ บ้านเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่
ตามที่ราบ ชายฝั่งทะเล
ในสมั ย ต้ น กรุ ง รัต นโกสิน ทร์ “ สตู ล ”เป็ นเพี ย ง
ตำบลหนึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุรีฉะนั้นประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี
ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๒ ว่า
"ตามเนื้อ ความที่ ป รากฏดัง กล่าวมาแล้ว ทำให้
เห็นว่าในเวลานั้นพวกเมือ งไทรเห็นจะแตกแยกกั นเป็น
สองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและ
พวกพระยาอภั ย นุ ร าชคงจะนบน้ อ มฝากตั ว กั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่ อ พระยาอภัยนุราชได้ม า
เป็ น ผู้ ว่า ราชการเมื อ งสตู ล ซึ่ ง เขตแดนติ ด ต่ อ กั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราชพวกเมื องสตูลคงจะมาฟั งบังคับ บัญ ชา
สนิท สนมข้างเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทรบุรี
แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูลได้เพียง ๒ ปีก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมาในชั้น
นั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของพระอภัย
นุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครั้งพระยา
อภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น "
เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา
แต่ข้อความที่ปรากฏบางตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูล
ไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓
ประวัติเกี่ยวกับเมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมือง
ตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอร์ลิส และเมืองสตูล
เป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลไทรบุรี" โปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต)
เป็นข้าราชการเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีเมืองสตูลได้แยกจาก
เมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ
เรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนาม
กันที่กรุงเทพฯ เมื่ อวันที่ ๑๐ มี นาคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๒)
จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรี
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และเปอร์ลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มี
พระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลภูเก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓)
ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิป ไตยเมืองสตูลก็ มีฐานะ
ยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้

คำว่า "สตู ล "มาจากคำภาษามาลายู ว่า "สโตย" แปลว่ า กระท้ อ น อั นเป็น ผลไม้ ชนิ ดหนึ่ ง
ที่ขึ้นอยู่ชุก ชุม ในท้ องที่ เมื องนี้ ซึ่งต่อมาได้รับ การตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีส โตยมำบั งสการา
(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็น ภาษาไทยว่า สตูล เมื องแห่ งพระสมุ ท รเทวา ดัง นั้ น
"ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ
๑. อำเภอเมืองสตูล
๒. อำเภอละงู
๓. อำเภอควนกาหลง
๔. อำเภอทุ่งหว้า
๕. อำเภอควนโดน
๖. อำเภอท่าแพ
๗. อำเภอมะนัง
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ตราประจำจังหวัด

: รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หนิ กลางทะเล เบือ้ งหลังเป็นพระอาทิตย์อสั ดง

อักษรย่อของจังหวัด : สต
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาหลง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : หมากพลูตกั๊ แตน
คำขวัญประจำจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”
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สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็น
ส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๖ องศา ๔ ลิปดาเหนือ ถึง ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๙๙
องศา ๕ ลิปดาตะวนออก ถึง ๑๐๐ องศา ๓ ลิป ดาตะวันออก มี พื้นที่ ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซียตลอดแนว
ชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖ กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ติดต่อกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

โดยพื้ นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้ นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล กั บ
จังหวัดอื่น ๆ และประเทศมาเลเซีย

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล
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ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน
ขนาดพื้นที่
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ข องประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามั น ห่างจากกรุงเทพฯ
๙๗๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ (นับรวมพื้นที่
ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี
และจัง หวัดภู เก็ต มี พื้ นที่ ติดต่อกั บประเทศมาเลเซี ยตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖ กิโลเมตร
ติดฝั่งทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขา
และภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ ๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้
มีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็มขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกาง
อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสัน้ ๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่
ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราช
แบ่ ง เขตจัง หวัด สตู ล กั บ จั ง หวั ดสงขลา และทิ วเขาสัน กาลาคีรีแ บ่ งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซี ย
นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่ งตะวันตก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เขาจีน
เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง
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ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่จัง หวัดสตูล ได้รับ อิท ธิพ ลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ พัดประเทศไทยและอ่าวไทย
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน
โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพียง 4 เดือน เดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน
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โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มี เส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จัง หวัดสตูล มีทั้งสิ้น ทั้งหมด 11 สายทาง
13 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 199.928 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยกคูหา
เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง
ประมาณ 67 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่ จังหวัดสตูล ในความรับ ผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอำเภอต่าง ๆ มีจำนวน 35 สายทาง ระยะทางรวม 550.856 กิโลเมตร สายทาง
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 105 สายทาง ระยะทางรวม 320.46 กิโลเมตร จำนวนสายทาง
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,161 สายทาง ระยะทางรวม 6,700.15 กิโลเมตร
การประปา
มีที่ทำการประปา 2 แห่ง คือ อำเภอเมือง และอำเภอละงู มีสถานีผลิตน้ำประปา 4 แห่ง คือ อำเภอควนโดน
ตำบลวังประจัน อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า
การไฟฟ้า
จังหวัดสตูล มี ส ำนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาคให้บ ริก าร จำนวน การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคจังหวัดสตูล
มีสำนักงานให้บริการ จำนวน ๖ แห่ง มี PEA SHOP จำนวน ๒ แห่ง ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ห มู่ บ้านในเขตจัง หวัดครอบคลุมทุ ก อำเภอ ตำบล และหมู่ บ้าน มี ครัวเรือนที่ ใช้
กระแสไฟฟ้าจำนวน 105,775 ครัวเรือน
การคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
จัง หวัดสตูล มี ช่อ งทางด่านศุล กากรติดกั บ ประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส , รัฐเคดาห์) ทั้ ง ทางบก
และทางน้ำ ประกอบด้วย ด่านถาวร 2 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสตูล (ด่านตำมะลัง) ติดกั บ ประเทศมาเลเซีย
เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน
และประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เวลาเปิด -ปิดด่าน 08.30– 16.00 น.
(เวลาประเทศไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับ ด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 06.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)
วิสยั ทัศน์จังหวัด
“เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ อุ ท ยานธรณี โ ลก เศรษฐกิ จ มั่ น คง สั ง คมน่ า อยู่ สั น ติ สุ ข ยั่ ง ยื น ประตู
สู่อาเซียน”
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นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ
เอกลัก ษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒ นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมี กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกั น ของผู้ที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึง การสร้างพฤติก รรมการท่ อ งเที่ ยวใหม่ ภายใต้ก ารจัดการอย่างมี ส่วนร่วม
ของท้องถิ่น เพื่อมุ่ งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อ การรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่ องเที่ยวมีคุณภาพของการ
บริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการ
พื้นที่ ที่ ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิท ยา และแหล่งอนุรัก ษ์ให้เป็นที่รู้จัก หรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ ยวทางทรัพ ยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมื องเก่า และประเพณีวัฒ นธรรม
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมื องเก่ า โดยนำทรัพ ยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริม การท่ องเที่ ยว
และผลั ก ดั น ให้ ชุม ชนท้ อ งถิ่น มี ร ายได้เ พิ่ ม ขึ้น อย่ างต่ อเนื่ อง และยั่ง ยื น สามารถสร้างรายได้ ให้ กั บ จั ง หวั ด
และประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชน จากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับโลก (UNESCO
Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์มูลค่า
ทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการท่องเที่ยว
ชายแดน
๓) เศรษฐกิจ มั ่น คง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจ จัง หวัด เศรษฐกิ จ ชุม ชน
ที่มี การเจริญ เติบ โตอย่างต่อเนื่อง มั่ นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่ มี คุณค่าและมูล ค่าศัก ยภาพในท้องถิ่น
การค้ าชายแดนเติ บ โตเพิ่ ม มากขึ้ น รวมถึง การสร้างสรรค์ นวั ตกรรมด้านการบริก ารเพื่ อ รองรับ การขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต การสร้างและพั ฒ นาผู้ป ระกอบการที่ มีทั กษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มี
อัตลัก ษณ์ชัดเจน มี นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิ จ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการ
ในสินค้า Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ป ระสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สั งคมน่ า อยู่ สั น ติ สุ ข ยั่ งยื น หมายถึ ง การที่ จั ง หวั ด สตู ล เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ที่ เ ข้ม แข็ง
ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง
สามารถจัดการตนเองได้ม ากขึ้น ระบบประชาธิป ไตยระดับ ชุม ชนมี ความเข้ม แข็ง ชุม ชนมี ความสมั ครสมาน
สามั คคี ภาครั ฐมี ร ะบบบริ ห ารจัดการที่ มี ธรรมาภิบ าล ทั น สมั ย บุ คลากรภาครัฐมี คุณ ภาพ และคุ ณ ธร รม
ยึด ประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง ตอบสนองความต้อ งการและให้บ ริก ารอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่ง ใส
หน่วยงานภาครัฐของจัง หวัด มีก ารบริห ารงานแบบบูร ณาการ โดยยึด ยุท ธศาสตร์ช าติเ ป็นเป้า หมายการ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ
ด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
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ทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส มีงาน อาชีพแลรายได้ที่
มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
๕) ประตู สู่ อ าเซี ย น หมายถึ ง การสร้ า งโอกาสของจั ง หวั ด ในเวที อ าเซี ย นและการเชื่ อ มโยง
กับประชาคมโลก ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูล
กับการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิส ติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย
เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของไทย
สู่ก ลุ่ม ประเทศเขตเศรษฐกิ จสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT)
สามารถรองรับ การขยายการเชื่อ มโยงไปสู่พม่ าและจีน ต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัม พั นธ์
ด้านต่าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวั ดสตูลและประเทศไทย
ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวเข้ากับสังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเลือกที่สะอาด สงบ
และบริสุทธิ์
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การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
๑) ประชากร
ประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕64 จำนวน 324,098 คน แยกเป็น
• ประชากรเพศชาย
จำนวน 161,303 คน
• ประชากรเพศหญิง
จำนวน 162,795 คน
• จำนวนครัวเรือน
จำนวน 105,903 หลัง
ตารางแสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล
ลำดับ
อำเภอ
จำนวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
๑ อำเภอเมืองสตูล
57,299
58,388 115,687
- สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสตูล
32,447
33,330
65,777
- สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองสตูล
11,146
11,998
23,144
- สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลคลองขุด
10,554
9,815
20,369
- สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลงั
2,016
2,023
4,039
- สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลฉลุง
1,136
1,222
2,358
๒ อำเภอละงู
36,467
37,017
73,484
- สำนักทะเบียนอำเภอละงู
34,087
34,388
68,475
- สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลกำแพง
2,380
2,629
5,009
๓ อำเภอทุ่งหว้า
12,180
12,167
24,347
- สำนักทะเบียนอำเภอทุง่ หว้า
10,594
10,514
21,108
- สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลทุง่ หว้า
1,586
1,653
3,239
๔ อำเภอควนกาหลง
17,754
17,622
35,376
๕ อำเภอควนโดน
13,427
13,614
27,041
- สำนักทะเบียนอำเภอควนโดน
10,720
10,895
21,615
- สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลควนโดน
2,707
2,719
5,426
๖ อำเภอท่าแพ
14,703
14,951
29,654
๗ อำเภอมะนัง
9,473
9,036
18,509
รวม 161,303 162,795 324,098

ครัวเรือน
39,466
18,364
10,023
9,086
997
996
23,703
20,869
2,834
7,880
6,649
1,231
11,917
7,902
5,977
1,925
8,716
6,319
105,903
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๒) หน่วยการปกครอง
(๑) อำเภอ
๗
อำเภอ
(๒) ตำบล
๓๖ ตำบล
(๓) หมู่บ้าน ๒80 หมู่บ้าน
(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
(๕) เทศบาล ๗
แห่ง ( ๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตำบล)
(๖) องค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
ลำดับ
๑
๒
๓.
๔
๕
๖
๗

อำเภอ
อำเภอเมืองสตูล
อำเภอละงู
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอมะนัง
รวม

ตำบล
๑๒
๖
๕
๓
๔
๔
๒
๓๖

เขตการปกครอง
หมู่บ้าน เทศบาล
๗1
๔
๖๑
๑
๓๕
๑
๓๒
๓๑
๑
๓๑
๑๙
๒80
๗

อบต.
๑๐
๖
๕
๓
๔
๔
๒
๓๔

พื้นที่
สัดส่วน
ประชากร/พื้นที่
(ตร.กม.)
881.01
130.95
324.00
227.66
272.63
89.88
396.00
90.12
199.03
136.82
197.25
150.64
312.00
59.46
2,581.92
125.81

๓) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
ส่ ว นราชการในระดั บ จั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงาน ๒ ลั ก ษณะ คื อ หน่ ว ยราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค
ประจำจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
รวมจำนวน ๙8 หน่วย ประกอบด้วย
• หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๓3 หน่วยงาน
• หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕3 หน่วย
• หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๑๓ หน่วย
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
• เทศบาล ๗ แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง ๑ แห่ง และเทศบาลตำบล ๖ แห่ง)
• องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
• องค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง

- 12 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล 2565

ศาสนา
ข้อมูลด้านศาสนา
- วัด
- ที่พักสงฆ์
- มัสยิด
- โบสถ์คริสต์
- ศาลเจ้า
- ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา)

จำนวน 4๓ แห่ง
จำนวน ๒๙ แห่ง
จำนวน ๒๓๘ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๓ ศูนย์
จำนวน ๒๐๘ ศูนย์

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวนผู้นบั ถือศาสนาต่างๆ
ศาสนา
ชาย (คน)
พุทธ
๓๗,๐๙๐
อิสลาม
๑๒๓,๔๗๑
อื่นๆ
๘๓๙
รวม
๑๖๑,๔๐๐

หญิง (คน)
๓๗,๓๘๘
๑๒๔,๔๖๒
๘๔๖
๑๖๒,๖๙๖

รวม (คน)
๗๔,๔๗๘
๒๔๗,๙๓๓
๑,๖๘๕
๓๒๔,๐๙๖

ร้อยละ
๒๒.๙๘
๗๖.๕๐
๐.๕๒
๑๐๐

- 13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสตูล 2565

ส่วนที่ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จั งหวั ด สตู ล มุ่ งหวั งให้ บุ ค ลากร
ของจั งหวัด มีวั ฒนธรรมการทำงานที่ เป็ นมืออาชีพ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเป็นที่พึ่ง
ให้ กับ ประชาชนได้อย่างแท้ จริง เพื่อให้การบริหาร
ทรั พยากรบุ ค คลของจั งหวั ดสตู ล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงประกาศนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. มุ่งมั่ นให้บุ ค ลากรประพฤติ ป ฏิ บั ติตนด้ ว ยความซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต ตามค่ า นิ ยมและวั ฒ นธรรม
ของจังหวัดสตูล “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด”
2. ส่ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ให้ เป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจ
จากประชาชนและทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เป็ น มื อ อาชี พ และมุ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล
4. ใช้หลักความเสมอภาคและเป็ นธรรม การเคารพความเป็นปัจ เจกบุ คคล รวมถึ งการปฏิบัติ
โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ให้ค วามสำคัญ กับ คุณ ภาพชีวิ ตของบุค ลากร สภาพแวดล้อมการทำงานที่ มีค วามปลอดภัย
และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัย ดุลยภาพชีวิต ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
6. บริ หารจัดการให้ บุ คลากรมี ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ตามความสามารถ และให้ ได้ รั บ
การยกย่องชมเชย

- 14 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสตูล 2565

ส่วนที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. การส่งเสริมจริยธรรมการทำงานของบุคลากร (Work Ethics)
2. การสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development)
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร (Work Life Balance)

กรอบการดำเนินงาน
HR Strategy 2022
Work Ethics

• พัฒนาจริยธรรม
ของบุคลากร

• ส่งเสริมระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ยึด
ระบบความเป็นธรรม
บุคลากรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

Workforce Development

Work-Life Balance

• พัฒนาความเชี่ยวชาญ

• ส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพดี

ของบุคลากร

• พัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานทุกมิติ

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

และมีความสุขในการทำงาน

• ส่งเสริมการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย
และสะดวกในการทำงาน
บุคลากรมีดุลยภาพชีวิต

- 15 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสตูล 2565

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมจริยธรรมการทำงานของบุคลากร (Work Ethics)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565”

ปีที่ดำเนินการ
2565

กลุ่มเป้าหมาย
-บุคลากรสังกัดราชการส่วนภูมิภาค

2565

-บุคลากรสังกัดราชการส่วนภูมิภาค

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดสตูล

2565

4. การอบรมปฐมนิเทศและสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด”ี

2565

-บุคลากรสังกัดราชการส่วนภูมิภาค
-บุคลากรสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
-บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

5. การอบรมให้ความรู้ เรือ่ งวินัยข้าราชการและกฎหมายต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องจัด
อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2565

-บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

6. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/เสริมสร้างหลักปฏิบตั ิราชการที่ดี
จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2565

-บุคลากรสังกัดราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่น

- 16 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสตูล 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
( e-learning)
2. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษ
ในงานพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ปีที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย
-บุคลากรสังกัดสำนักงานจังหวัดสตูลและราชการส่วนภูมิภาค

2565

-บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

3. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างบุคลากรให้เป็น Brand
Ambassador ในงานพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่สากล
4. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นมืออาชีพ

2565

-บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

2565

-บุคลากรสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

5. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะด้านที่สำคัญในการปฏิบัตงิ าน
6. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทางการบริหารระดับต่าง ๆ
เพื่อให้มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ และสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ
การสือ่ สาร การประสานงานประสานสัมพันธ์และจิตมุง่ บริการ อาทิ
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวง
มหาดไทย (บ.มท.) และหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงต่าง ๆ
7. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรสูม่ ืออาชีพ เช่น การจัดทำแผน การจัดทำ
ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางระบบออนไลน์ เป็นต้น
8. โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามด้านการค้ามนุษย์

2565

-บุคลากรสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

2565

-บุคลากรสังกัดราชการส่วนภูมิภาค

2565

- บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

2565

- บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

- 17 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสตูล 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการชวยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระทํารุนแรงและกฎหมายที่ควรรูและระบบการสงตอ จ.สตูล
10. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพือ่ พัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน
ตามกรอบกฎอนามัยระหวางประเทศ
11.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
(IS Online : Injury Surveillance Online) ในโรงพยาบาล
12.โครงการทักษะด้าน Digital Transformation Data Analytic และStrategic
Management

ปีที่ดำเนินการ
2565

กลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

2565

- บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

2565

- บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

2565

-บุคลากรสังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
-บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
-บุคลากรสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
- บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแพทยแผนไทยเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

2565

14. โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
15. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการชวยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระทํารุนแรงและกฎหมายที่ควรรูและระบบการสงตอ จ.สตูล
16.โครงการประชุมเชิงปฎิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน
ตามกรอบกฎอนามัยระหวางประเทศ

2565

2565

- บุคลากรสังกัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแพทยแผนไทยเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

2565

- บุคลากรสังกัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด

2565

-บุคลากรสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดสตูล และบุคลากรสังกัดราชการส่วนภูมิภาค
- บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

- 18 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสตูล 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร (Work Life Balane)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. การสร้างความภูมิใจในการปฏิบัติงานโดยการยกย่องชมเชย ดังนี้
- การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- การสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่มผี ลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปีที่ดำเนินการ
2564-2565

กลุ่มเป้าหมาย
-บุคลากรสังกัดราชการส่วนภูมิภาค

2. การสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการผูม้ ีผลการปฏิบัตงิ านดีเด่น
โดยการพิจารณาบำเหน็จความชอบในแต่ละรอบการประเมิน

2564-2565

-บุคลากรสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) กรณีข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐของจังหวัดสตูล

2564-2565

-บุคลากรสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

---------------------------------------------------------------------------

