“สตูล.....จังหวัดเดียวเที่ยวได้ทั้งปี”
ประจาปี 2560
ที่
1

เดือน
28 – 29 มกราคม

งานเทศกาลและประเพณี
มลายูเดย์ครั้งที่ 3

รายละเอียดกิจกรรม
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ไทย และมาเลเซีย
- การออกบูธจาหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมือง
- การปั่นจักรยานท่องเที่ยว

สถานที่
ตลาดนัดเจ๊ะบิลัง

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง

เดือนกุมภาพันธ์
ที่
2

เดือน
13 - 19 กุมภาพันธ์

งานเทศกาลและประเพณี
งานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของ
ดีที่ละงู ครั้งที่ 11
11thEMERALD ANDAMAN AMAZING
GOOD FOODS OF LA-NGU

รายละเอียดกิจกรรม
สถานที่
- กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ส่งเสริม สนามกีฬาตรงข้ามเทศบาลตาบล
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กาแพง
- กิจกรรมการแสดง ดนตรี
- กิจกรรมการประกวดมิสมรกต
อันดามัน 2015
- กิจกรรมการประกวดร้านอาหารและแผง
ลอยจาหน่ายอาหารต้นแบบ
- กิจกรรมการประกวดอาหาร “เมนูชู
สุขภาพ”
- กิจกรรมจาหน่ายอาหารทะเลและอาหาร
พื้นเมืองทั้งในและนอกพื้นที่
- การแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
- การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
- มหกรรมยานยนต์ “มอเตอร์โชว์ มรกต
อันดามัน 2015” จากบริษทั รถยนต์
- การปั่นจักรยานท่องเที่ยว

เจ้าภาพหลัก
อบจ.สตูล 074-712380
เทศบาลกาแพง
(074-781382)

ที่
3

เดือน
2 – 11 กุมภาพันธ์

งานเทศกาลและประเพณี
งานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล
nd GEO PARK FESTIVAL”
“SATUN

4

10 – 12 กุมภาพันธ์

งานมหัศจรรย์สันหลังมังกร วิถีตันหยง
“5rd MIRACLE DRAGON BEACH @
SATUN”

5

25 กุมภาพันธ์ –
5 มีนาคม

งานประจาปี และงานกาชาดจังหวัดสตูล
“SATUN ANNUAL FESTIAL AND RED
CROSS FAIR”

รายละเอียดกิจกรรม
- กิจกรรมวิชาการด้านฟอสซิล
- กิจกรรมเปิดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานธรณีสตูล
- กิจกรรม “ Satun To Asean” ชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับเยาวชน/
ท้องถิ่นการแสดงสินค้า OTOP
- กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์
- ดูทะเลแหวกคล้าย ๆ กับสันหลังมังกร
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
- แข่งขันชักกะเยอ
- การแสดงบนเวที
-การแสดงสินค้าพื้นบ้าน
-จาหน่ายอาหารทะเลสด
-การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน
-แข่งขันการทาอาหารพื้นบ้าน หมวกตูตง
ลอกใบจาก
- ประกวดหนูน้อยตันหยงโป
- การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- การออกร้านนาวากาชาด
- การออกร้านจาหน่ายสินค้า

สถานที่
พิพิธภัณฑ์ชา้ งดึกดาบรรพ์ทุ่งหว้า

เจ้าภาพหลัก
อบจ.สตูล 074-712380
อบต.ทุ่งหว้า (074-789317)

หาดสันหลังมังกร

อบจ.สตูล 074-712380
อบต.ตันหยงโป
(074-720262)

สนามหัวสะพานตายาย

จังหวัดสตูล

-3เดือนมีนาคม
ที่
6

เดือน
1 - 5 มีนาคม

งานเทศกาลและประเพณี
มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓7
และแสดงว่าวนานาชาติ
“36th SATUN KITES FESTIVAL &
INTERNATIONAL KITES SHOW”
TH

7

18 - 19 มีนาคม งานแข่งขันวิง่ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุ
เตา ครั้งที่ ๑3
“13th TARUTAO MINI-MARATHON”

รายละเอียดกิจกรรม
- แข่งขันว่าวชนิดต่าง ๆ 8 ชนิด
- แข่งขันประดิษฐ์วา่ วประเภทสวยงาม
- แข่งขันประดิษฐ์วา่ วประเภทความคิด
สร้างสรรค์
- การแสดงว่าวนานาชาติ
- การประกวดมิสสตูล
- เทศกาลอาหารอันดามัน
- การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง
10.5 กิโลเมตร
- การแข่งขันวิ่งฟันรัน ระยะทาง 4
กิโลเมตร
- กิจกรรมวอล์คแรลลี่

สถานที่
สนามบินกองทัพอากาศ อาเภอ
เมือง

เจ้าภาพหลัก
อบจ.สตูล 074-712380
สทกจ.สต 074-711225

อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา

สทกจ.สต074-711225

เดือนเมษายน
ที่
8

เดือน
3 – 5 เมษายน

9

8 – 11 เมษายน

งานเทศกาลและประเพณี

รายละเอียดกิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
เทศบาลตาบลทุ่งหว้า ประจาปี 2560
- แข่งขันเรือพายประเพณี
- การปั่นจักรยานเส้นทางถ้าเลสเตโกดอน
– ท่าเรือท่าอ้อย
- การแสดง สี เสียง ภาคกลางคืน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach - การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ทั้งชาย
Tour Satun Pakbara – EST Cola Open
และหญิง

สถานที่
เจ้าภาพหลัก
ลานชมวิวท่าอ้อย เทศบาลตาบลทุ่ง เทศบาลตาบลทุ่งหว้า
หว้า

ลานเอนกประสงค์จุดชมวิวหาดปาก จังหวัดสตูล
บารา อาเภอละงู

-4ที่
10

เดือน
13 เมษายน 2560

11

7 – 8 เมษายน

12

เมษายน –พฤษภาคม
(ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ )

งานเทศกาลและประเพณี
งานประเพณีสงกรานต์และรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ
“SONGKRAN FESTIVAL”

งานประเพณีกินแตงแข่งม้า ประจาปี 2560
งานประเพณีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ
“LOY RUE CHAOLAY KOH LIPE
FESTIVAL”

รายละเอียดกิจกรรม
- ทาบุญตักบาตร
- รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- การตรวจสุขภาพผู้สงู อายุ
- กิจกรรมการแสดงบนเวที
- กิจกรรมเชิดชู , เกียรติผู้สูงอายุที่เป็น
แบบอย่างที่ดีทางสังคม
- เล่นน้าสงกรานต์
- ชมวิธีการหาหอยตะเภา
- จาหน่ายสินค้า
- การทาพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล
- การทาพิธีลอยเรือของชาวเลขอพรอธิฐาน
จากบรรพบุรุษทีล่ ่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7 รอบ

สถานที่
- เทศบาลเมืองสตูล สวนสาธารณะ
โต๊ะพญาวัง
-วัดดุลยาราม
-อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ผัง 15
อบต.นิคมพัฒนา
-ตลาดนัดซอย 10
บ้านบ่อเจ็ดลูก
เกาะหลีเป๊ะ

เจ้าภาพหลัก
- อาเภอมะนัง
- เทศบาลเมืองสตูล
- เทศบาลตาบลฉลุง
- อบต.ปาล์มพัฒนา
- อบต.นิคมพัฒนา
- อบต.ควนกาหลง
-รพ.สต.นิคมพัฒนา ผัง 15
อบต.แหลมสน
อาเภอเมืองสตูลส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะสาหร่าย
(074-722620)

เดือนพฤษภาคม
ที่
13

เดือน
19 – 23 พฤษภาคม

งานเทศกาลและประเพณี
เทศกาลวันเต่าโลก
“WORLDTURTLE DAY ๒๐๑๖”

รายละเอียดกิจกรรม
- นาชมศูนย์เพาะพันธุ์เต่ากระอาน
- จัดนิทรรศการการอนุรักษ์
- กิจกรรมบนเวที
- มหกรรมของดีเมืองกาแพง

สถานที่
หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้า
จืด จังหวัดสตูล

เจ้าภาพหลัก
อบต กาแพง
(074-701252)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
จังหวัดสตูล

สถานที่
บริเวณหน้าถ้าเจ็ดคต

เจ้าภาพหลัก
อาเภอมะนัง
อบต.ปาล์มพัฒนา
(074-720314)

เดือนมิถุนายน
ที่
14

เดือน
2 - 3 มิถุนายน

งานเทศกาลและประเพณี
รายละเอียดกิจกรรม
งานกิจกรรมล่องแก่งรอดถ้าเจ็ดคต พิชิต 7 คต - ล่องเรือคายัค
7 โค้ง ประจาปี 2560
- การออกร้านขายของเมือง

-5เดือนกรกฎาคม
ที่
15

เดือน
กรกฎาคม

งานเทศกาลและประเพณี
งาน ”สตูลอิดิ้ลฟิตรี OpenHouse ฮศ
๑๔๓๗”

รายละเอียดกิจกรรม
- กิจกรรมขบวนแห่
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ไทย –
มุสลิม
- การออกบูธอาหารพื้นเมือง

16

กรกฎาคม

งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- บูธนิทรรศการด้านการท่องเทีย่ วเครือข่าย สนามเทศบาลตาบลกาแพง
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
- บูธจาหน่ายอาหารพืน้ บ้านของแต่ละ
ชุมชน / จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
- บูธจาหน่ายสินค้า OTOP ของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
- การออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง
- การโชว์รถโฟว์ค
- เวทีเสวนาหัวข้อ “CBTสตูล.......ก้าวสู่การ
ท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม”
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแสดงบนเวทีภาคกลางคืน
* ประกวดขวัญใจ CBT Satun
* กิจกรรมการแสดงของชุมชน

“ มาแลต๊ะ CBTสตูล.......ก้าวสู่การ
ท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม”

สถานที่
ถนนบริเวณหน้ามัสยิดมาบัง

เจ้าภาพหลัก
อบจ.สตูล
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัด
สตูล
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัด
สตูล
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

-6ที่
17

เดือน
กรกฎาคม

18

กรกฏาคม

19

กรกฏาคม

งานเทศกาลและประเพณี
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาล
เข้าพรรษา
“BUDDHISM WEEK, BUDDHIST LENT
FESTIVAL”

รายละเอียดกิจกรรม
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านศาสนา
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดและ
สานักสงฆ์
เยือนถิ่นซาไกชมไพรล่องแก่ง ณ วังสายทอง @ - กิจกรรมล่องแก่ง
สตูลประจาปี 2559
- กิจกรรมแสง สี เสียงบนเวที
การแข่งขันอันดามันสตูล มิน-ิ ฮาล์ฟ มาราธอน - แข่งขันวิ่ง 3 ประเภท
ครั้งที่ 5
“5th ANDAMAN SATUN MINI-HALF
MARATHON”

สถานที่
วัดวังผาสามัคคี

เจ้าภาพหลัก
อบต.ควนกาหลง
(074-791167)

กิจกรรมล่องแก่งวังสายทอง
อบจ.สตูล
สนามกีฬาบ้านทุ่ง
อบต.น้าผุด
บริเวณอ่าวนุ่นบ้านตะโล๊ะใส อาเภอ อบจ.สตูล 074-712380
ละงู จังหวัดสตูล

เดือนสิงหาคม
ที่
20

เดือน
สิงหาคม

21

สิงหาคม

22

สิงหาคม

งานเทศกาลและประเพณี
งาน "วันจาปาดะ ผลไม้ และของดีจังหวัดสตูล
ครั้งที่ ๒๒ ประจาปี ๒๕60”

รายละเอียดกิจกรรม
สถานที่
-การแปรรูปจาปาดะให้เป็นผลิตภัณฑ์
ตลาดนัดเปิดท้ายดูสน อาเภอควน
-การประกวดผลไม้ในท้องถิ่น เช่น จาปาดะ โดน จังหวัดสตูล
ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด และปาล์ม
น้ามัน
-การประกวดอาหารแปรรูปจากจาปาดะ
อีกด้วย
การแข่งขันเรือพายประเพณี ครั้งที่ ๗ ประจาปี -การแข่งขันเรือพาย
องค์การสะพานปลา (แพหลวง)
๒๕๕๙
งานประเพณีไหว้ผโี บ๋ (ผีหมู่)
- ร่วมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ หน้าตลาดสดเทศบาลตาบลทุ่งหว้า
“WORSHIPPING TO PHI BOH”
ไม่มีญาติพนี่ ้อง
- ขบวนแห่

เจ้าภาพหลัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาเภอควนโดน
อบต.ในเขตอาเภอควนโดน

อบต.ตามะลัง
อบจ.สตูล
อาเภอทุ่งหว้า
เทศบาลตาบลทุ่งหว้า
(074-789110)

-7เดือนกันยายน
ที่
23

เดือน
กันยายน

งานเทศกาลและประเพณี
เทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิม่ ผลไม้

รายละเอียดกิจกรรม
- จัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว
- ปั่นจักรยานเที่ยวชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- เที่ยวสวน ชิมผลไม้ตามฤดูกาล

สถานที่
น้าตกธาราสวรรค์ น้าตกสายใจ
น้าตกดาวกระจาย
- สวนผลไม้ในพื้นที่ตาบลควน
กาหลง

เจ้าภาพหลัก
อบต.ควนกาหลง

งานเทศกาลและประเพณี
งานประเพณีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ
“LOY RUE CHAOLAY KOH LIPE
FESTIVAL”

รายละเอียดกิจกรรม
- การทาพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล
- การทาพิธีลอยเรือของชาวเลขอพรอธิฐาน
จากบรรพบุรุษทีล่ ่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7 รอบ
- ประกวดเรือพระ
- แข่งขันซัดต้ม
- แข่งขันชกมวยทะเล
- แข่งขันกินต้ม
- แข่งขันแทงต้ม
- การแข่งขันประชันโพน
- การแสดงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- การแสดงมโนราห์
- การแสดงดนตรีเยาวชน
- การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง
- การแสดงของศิลปิน
- แข่งขันตะกร้อลอดห่วง
- การเปิดบูธขายอาหารเจให้กับ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
- การแห่ศาลเจ้าโปเจ๊เก๊งรอบตัวเมืองสตูล

สถานที่
เกาะหลีเป๊ะ อาเภอเมือง

เจ้าภาพหลัก
อาเภอเมืองสตูลส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะสาหร่าย

ลานกิจกรรมอาเภอมะนัง
บริเวณตลาดนัดบ้านผัง ๑
ตลาดนัด ซอย 10
สนามสมาคมจังหวัดสตูล

อาเภอมะนัง
อาเภอควนกาหลง
อบจ.สตูล
เทศบาลตาบลคลองขุด
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.อุใดเจริญ
อบต.ควนกาหลง

ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อาเภอเมือง

เทศบาลเมืองสตูล

เดือนตุลาคม
ที่
24

เดือน
ตุลาคม
(ขึ้น๑๕ ค่าเดือน ๑๑ )

25

ตุลาคม

ประเพณีชักพระสตูล
“Chakphra festival”

26

ตุลาคม

งานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดสตูล
“SATUN VEGETARIAN FESTIVAL”

- การประทับทรงเพื่อยกเสาไม้ไผ่ (โกเต็ง) เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ประเพณีถือศีลกินเจประจาปี

-8เดือนพฤศจิกายน
ที่
27

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
ตุลาคม –พฤศจิกายน งานมหกรรมกวนอาซูรอ จังหวัดสตูล
(วันที่ 10 เดือนแรกของ “AZURA STIRRING FESTIVAL”
อิสลาม)
28
พฤศจิกายน
งานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล
16ththANDAMAN TOURIST SEASON,
SATUN PARADISE”
29
พฤศจิกายน
งานรักษ์เล รักษ์ปา่ เปิดฟ้า เมืองสตูล ครั้งที่
16
16thSATUN SEA AND FOREST
CONSERVATION FESTIVAL”
30
พฤศจิกายน
งานประเพณีลอยกระทง
“Loykrathong festival”

รายละเอียดกิจกรรม
- การสาธิตกวนอาซูรอ
- การแสดงอนาเซต
- การแสดงดีเลฮูลู
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สถานที่
ลานวัฒนธรรม อาเภอเมือง

เจ้าภาพหลัก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
(074-725056)

จุดชมวิวชายหาดปากบารา อาเภอ
ละงู

อบจ.สตูล

- การเก็บขยะ ทากิจกรรมร่วมกัน การเล่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง
วอล์คแรลลี่ผสม
เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ

อบจ.สตูล

-ประกวดธิดานพมาศ
-ประกวดนางนพมาศ
- ประกวดกระทง
- ประกวดเทพีสูงวัย
-ดนตรีมโหรสพและการออกร้านจาหน่าย
สินค้า

อาเภอมะนัง
อบจ.สตูล
เทศบาลตาบลกาแพง
เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตาบลฉลุง
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.ควนกาหลง

ลานหน้าอาเภอมะนัง
ท่าน้าสวนสาธารณะเทศบาลตาบล
กาแพง
ตลาดนัดซอย 10
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
ลานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

-13เดือนธันวาคม

ที่
31

เดือน
ธันวาคม

32

31 ธันวาคม

งานเทศกาลและประเพณี
มหกรรมอาหารและแข่งขันตกปลาบารา
ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 16
th BARA FISHING CUP”
“16
งาน COUNT DOWN ต้อนรับปีใหม่
“SATUN COUNTDOWN”

รายละเอียดกิจกรรม
สถานที่
- แข่งขันตกปลา
จุดชมวิวชายหาดปากบารา อาเภอ
- จาหน่ายสินค้าอาหารทะเล
ละงู
- จัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
- จัดงานส่งท้ายปีเก่า 2560 และต้อนรับปี หน้าสานักงานเทศบาลเมืองสตูล
ใหม่ 2561
- จัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อและสตรีท
บาสเกตบอล
- จัดพิธีทาบุญตักบาตร
- จัดการออกบูธจาหน่ายสินค้าอาหาร
- ศิลปิน ดารา นักร้องรับเชิญ

เจ้าภาพหลัก
อบต.ปากน้า

เทศบาลเมืองสตูล

