รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล
---------------------------------------------(1) การกากับติดตามการฯ
1.1 จังหวัดสตูล ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปีของจั งหวัดสตูล ประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมายการพัฒ นาให้ “เศรษฐกิจ จังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
นิเ วศชั้ น น าที่ ได้ม าตรฐานสากล ประชาชนมคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี สัง คมมี สั น ติ สุข และเป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยั่ งยืน” รวม 11 หน่วยงาน จ านวน 13 โครงการ 1 รายการ จานวนทั้ งสิ้ น 166,753,400 บาท แบ่ งเป็ น
รายจ่ายดังนี้
- งบดาเนินงาน(งบประจา) จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 7,171,600 บาท
- งบลงทุน
จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 151,581,800 บาท
- งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) จานวนเงิน 8,000,000 บาท
1.2 จังหวัดสตูลให้ความสาคัญกับการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 138 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 และสานักงบประมาณได้กาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผลสาเร็จ ตาม
เป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ก าหนดเป็ น วาระที่ ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของจั ง หวั ด ของทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งให้ ค วามส าคญ
และขับเคลื่อนการทางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดพื้นที่เป็นหลักในการทางาน (Areabase development Approach)
- มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังสตูล กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอมาตรการหรือแนวทางการ
เร่ง รัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือแก้ ไขปัญ หาเพิ่ม เติม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา สนับ สนุน
ช่วยเหลือ ลงพื้นที่ เพื่ อติดตามความคืบ หน้าโครงการ และจัดประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูลเร่งรัดการทางานรายหน่วยงาน เป็นประจาทุกเดือน
เพื่ อแก้ไขปั ญหา และอุปสรรค ตลอดจนให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญ ญา
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล
- รายงานผลความคื บหน้า/ปั ญ หาอุป สรรค และแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาฯ ในที่ ประชุม คณะกรรมการ
จังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการในทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดบูรณาการจังหวัดสตูล
(ก.บ.จ.สตูล) เป็นต้น
- ส านัก งานจั งหวั ดสตูล โดยกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์และข้ อมู ล เพื่ อการพั ฒ นาจั งหวั ดได้ มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ รับผิ ดชอบในการก ากับเร่งติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการ
ประจาปีจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- การติดตามงานในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าสวนราชการที่
เกี่ยวของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหัวดสตูล เป็นต้น เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการทางาน
และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

- ให้ความสาคัญกับรายงานผลในโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทุกวันที่ 5 ของเดือน
- การติดตามผลการเบิกจ่าย และการจัดลาดับการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จากระบบการ
บริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกส์ (GFMIS) ของกรมบัญ ชีกลางสุดสัปดาห์เพื่ อเป็นข้อมูล ในการรายงาน
ผู้บริหารของจังหวัด และปรับใช้ประโยชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณฯ ตามแผนปฏิ บัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล
2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล ได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
งบประมาณจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 11 หน่วยงาน จานวน 13 โครงการ จานวนทัง้ สิ้น
166,753,400 บาท
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผลการเบิกจ่ายแล้ว
จานวน 13 โครงการ จานวนเงิน 5,466,795 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 (อยูล่ าดับที่ 44 ของประเทศ, ลาดับที่ 8
ของภาคใต้)
(1) งบลงทุน จานวน 5 โครงการ จานวนเงิน 151,581,800 บาท (เงินเหลือจ่ายจากกาหนดราคา
กลาง/ก่อหนี้ผูกพัน/เปลี่ยนแปลง เป็นเงิน 434,400 บาท) –ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน- รายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

• งบจังหวัด จานวน 5 โครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข
421 ตอน ควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล ระหว่าง กม.0+850 – กม.
10+215 เป็นตอนๆ ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน
นิคมควนกาหลง–นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+330 – กม.9+980 เป็นตอนๆ
ระยะทาง 8.890 กิโลเมตร จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน เขาขาว – ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+000 – กม.
11+716 จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404
ตอน ควบคุม 0201 และ 0202 ตอน บ้านนา – ละงู – สตูล ระหว่าง
กม.74+950 – กม.125+440 เป็นตอนๆ จังหวัดสตูล

2 โครงการขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความ
ปลอดภัย
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5025 แยก ทช.สต 3007 บ้านเหนือคลอง อาเภอละงู , อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ/ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)
(ลงนามในสัญญา)
151,581,800
52,630,240 แขวงทางหลวงสตูล เงินเหลือจ่าย PO
รวม 12,000 บาท
21,272,000 -เริ่มต้นสัญญาวันที่ 11 เม.ย.65 สิน้ สุดสัญญา
11 ส.ค.65
-วงเงินใช้จริง 21,268,000 บาท
-(เงินเหลือจ่าย PO 4,000 บาท)
13,679,000 -ยกเลิกกิจกรรม นางบฯ ไปโอนเปลี่ยนแปลง
เป็นรายงานใหม่ (Y3) 1 โครงการ เป็นเงิน

10,572,240 บาท และเพิ่มเติมงบประมาณ
รายการเดิม 2 โครงการ เป็นเงิน 3,106,600
บาท
20,786,000 -เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 มี.ค. 65 สิ้นสุดสัญญา
23 มิ.ย.65
-วงเงินใช้จริง 20,778,000 บาท
-(เงินเหลือจ่าย PO 8,000 บาท)

71,023,700 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
23,171,800 -คาดว่าลงนามวันที่ 5 พ.ค. 65
-(เงินเหลือจ่ายจากราคากลาง 7,395 บาท)
-ขณะนี้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
จานวน 3 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นซอง
ข้อเสนอ จนถึงกระบวนการลงนามให้ความ
เห็นชอบรายงานผล ตั้งแต่ 18 - 22 เม.ย.65
(5 วันทาการ)

ที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5008 แยก ทช.สต 3014 ถ้าภูผาเพชร ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง, อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

หน่วยดาเนินการ/ก่อหนี้ผกู พัน
(ลงนามในสัญญา)

18,558,800 -คาดว่าลงนามวันที่ 5 พ.ค. 65
-ขณะนี้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
จานวน 3 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นซอง
ข้อเสนอ จนถึงกระบวนการลงนามให้ความ
เห็นชอบรายงานผล ตั้งแต่ 18 - 22 เม.ย.65
(5 วันทาการ)
9,870,100 -คาดว่าลงนามวันที่ 10 พ.ค. 65
-ขออนุมัติจัดทาแบบรูปรายการก่อสร้าง
(ขอบเขตร่าง TOR)
19,423,000 -คาดว่าลงนามวันที่ 5 พ.ค. 65
-ขณะนี้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
จานวน 3 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นซอง
ข้อเสนอ จนถึงกระบวนการลงนามให้ความ
เห็นชอบรายงานผล ตั้งแต่ 18 - 22 เม.ย.65
(5 วันทาการ)

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.4040 บ้านหาดทรายยาว
ตาบลตันหยงโป อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.3018 แยก ทล.416 บ้านท่า
ศิลา - ตันหยงละไน้ อาเภอละงู , อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และสายทาง
สต.3037 แยก ทล.416 - บ้านทุง่ บุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะราวี (หาดทรายขาว)
อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา จังหวัดสตูล

3,584,000 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว
24 เมตร ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล จานวน 1 หลัง

3,584,000 - ได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่น

ข้อเสนอแล้ว(ครั้งที่ 1) แต่ไม่มีผู้ยื่นฯ
-คาดว่าลงนามวันที่ 30 เม.ย.65

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ
ตะโละวาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

20,227,700 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

กิจกรรมก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4
เมตร และยาว 8 เมตร กว้าง 44 เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล

20,227,700 - คาดว่าลงนามวันที่ 30 เม.ย.65

5 โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

4,116,000 สนง.ปภ.จ.สตูล

กิจกรรมก่อสร้างป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงหนีภัย อาเภอเมือง
อาเภอท่าแพ อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

4,116,000 - คาดว่าลงนามภายในเดือน เม.ย.65

-เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธารณ์
เพราะมีข้อร้องเรียน

(2) งบดาเนินงาน จานวน 8 โครงการ 1 รายการ จานวนเงิน 15,171,600 บาท แล้วเสร็จ 1 โครงการ
2 กิจกรรม ผลการเบิก 5,466,795 บาท คงเหลือ 7 โครงการ 1 รายการ เป็นเงิน 9,704,805 บาท
ที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโค
เนื้อ - แพะเนื้อคุณภาพสูง การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์

2

งบประมาณ
(บาท)
532,400

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้รับจ้าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สตูล

ผลความก้าวหน้า/
เบิกจ่าย
77,360

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

77,360

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้ นการ
ผลิตและการตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้ นการ
ผลิตและการตลาดแพะเนื้อคุณภาพสูง
กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
แปรรูปและทาผลิตภัณฑ์ จากเนื้อโค-เนื้อแพะ

116,300

293,800 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

-

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล
แบบพัฒนาในบ่อดิน

938,400 สานักงานประมงจังหวัด
สตูล

210,350

122,300

------"------

-

ที่

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาใน
บ่อดิน

3

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา
กิจกรรมที่ 2 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair
2021

5

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์
ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทวั่ ไป
(ต่างประเทศ)” จานวน 214 ชัว่ โมง สานักงบประมาณ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มี.ค. เป็นจานวน 527,900 บาท
(838,600+527,900=1,366,500 บาท)

7

8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้รับจ้าง

938,400

210,350

1,985,100 สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูล
485,100
1,500,000

686,700

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูล

686,700
แล้วเสร็จ 100%

593,400 สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
93,300 วิทยาลัยชุมชนสตูล

593,400

1,366,500

-

1,038,300 สนง.สาธารณสุข จ.สตูล

300,000 สานักงานจังหวัดสตูล

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

-

1,366,500

โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

กิจกรรมที่ 1 ชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก ประจาปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 3 การรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล

93,300

วิทยาลัยชุมชนสตูล

1,038,300

10 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณี
โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)

464,100
464,100
-

กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE

กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ผลความก้าวหน้า/
เบิกจ่าย

798,300
798,300

300,000

105,336
105,336

324,200 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ

105,275

56,700

56,700

180,000
87,500

45,000
3,575

8,000,000

สานักงานจังหวัดสตูล

3,019,374

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
2.2 จังหวัดสตูลได้รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ของจั งหั วด ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ให้ ก ระทรวงมหาดไทย ตามแบบรายงานการตรวจ
ติดตามประเมิ นผลการดาเนินการตามมาตรา 34 แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยการบริห ารงานจั งหวั ดและกลุ่ ม
จั ง หวั ด แบบบู รณ าการ พ .ศ. 2551 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565 จั ง หวั ด สตู ล ให้
กระทรวงมหาดไทยตารมระยะเวลาที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
- การดาเนินงาน และการเบิ ก จ่ ายงบประจ าฯ ในช่ วงไตรมาสที่ 1 – 2 เช่ น ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ ก อบรม
ประชุมสัมมนาฯ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณฯ ที่ วางไว้โดยจังหวัดสตูลกาหนด

แนวทางแก้ปญ
ั หา คือ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และการปรับแผนการทางานฯ เช่น ค่าใชจายในการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาฯ ให้ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จให้มากที่สุด และต้องแล้วเสร็จทุกโครงการฯ
ภายในเดือน มิถนุ ายน 2565 สิ้นไตรมาสที่ 3
- ในส่ วนของงบลงทุ นโครงการฯ มี ปัญ หาความพร้อมของแบบรูป รายการ ปร.4/ปร.5 และราคากลาง
และบางโครงการฯ มี การจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติไม่ยนื่ เสนอราคา/ มีผู้เสนอราคา
เดียว/ ไม่ ม าลงนามในสั ญ ญาจ้ างตามก าหนด / มี ก ารปรั บ รู ป แบบรายการ และ TOR ให้ ส อดคล้ องกั บ พื้ น ที่
และวั ตถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง าน เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ ดาเนินการ เป็ นต้น ส่ งผลให้ ก ารดาเนิ นงาน
และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้
- แนวทางการแก้ปัญหา : จังหวัดสตูลได้มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล เป็ น
หน่วยงานที่ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบรายการ และราคากลาง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
- การให้ความสาคัญกับการติดตามผลสัมฤทธิ์จาการปฏิบัติงาน การโอนทรัพย์สนิ และการดูแลบารุงรักษา
เมื่อโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และยั่งยืนของโครงการฯ
- การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ด้านช่าง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแบบรูปรายการ
ปร.4 /ปร.5 และราคากลาง ตลอดจนเจ้ าหน้าที่ พัส ดุเกี่ ยวกั บ แนวทางปฏิ บั ติตามพระบั ญ ญั ติก ารจัดซื้อจั ดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ทกั ษะ และความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
- การพั ฒ นาทั ก ษะและองค์ ป ระกอบความรู้ ในสหวิ ท ยาการสมั ย ใหม่ เพื่ อ รองรั บ การท างาน ภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ / ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ หน้าที่เกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัดทีต่ ้องการให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ไขใน ระดับ
นโยบาย)
- ไม่มี
มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย
(1) จังหวัดสตูลได้ให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นวาระสาคญของจังหวัด เพือ่ ให้
การทางานเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณทีร่ ัฐบาล กาหนด เพื่อให้การ
ทางานเป็นไปตามหลักในการทางาน (Area-base Development Approach)
(2) การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามคาสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2358/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิก ายน 2564 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธานคณะกรรมการเร่ง รัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 5
เสนอมาตรการหรือ แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือแก้ ไขปัญ หาเพิ่ม เติม ก ากับ ดูแล
ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนช่วยเหลือ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ และจัดประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูลเร่งรัดการทางานราย
หน่วยงาน เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อ แก้ไขปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญ ญา ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานผลความคืบหน้าในการ

ดาเนิ น งานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการจั ง หวั ด /หั ว หน้ าส่ วนราชการ เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.)
ปัญหา/อุปสรรค
- การดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประจาในช่วงไตรมาสที่ 1 -2 เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาฯ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจังหวัดสตูล แนวทางแก้ไขปัญหา คือ
การปรับแผนการทางานฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาฯ ให้ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณฯ
ให้แล้วเสร็จให้มากที่สดุ และต้องแล้วเสร็จทุกโครงการฯ ภายในเดือน พฤษภาคม 2565 แผนงาน/โครงการที่สาคัญ
ตามประเด็นยุทธศาสตรในชวงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการตลาดโคเนื้อ-แพะเนื้องคุณภาพสูงการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล
แบบพัฒ นาในบ่อดิน โครงการส่ง เสริม การบริห ารจัดการด้านการท่องเที่ ยว โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเพื่อ
ยกระดับ การท่อ งเที่ ยวอุ ท ยานธรณี โลกสตูล โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ด
จั ง หวั ด สตู ล มี แ นวทางการแก้ ไขปั ญ หา คื อ การก ากั บ และเร่ ง รั ด ท างาน ของหน่ ว ยงานฯ อย่ า งใกล้ ชิ ด
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสานักงานคลังจังหวัด/ สานักงานจังหวัด รับผิดชอบการทางาน เป็นรายหน่วยงาน
- ในส่วนของงบลงทุนบางโครงการฯ มีปัญหาความพร้อมของรูปแบบรายการ ปร.4/ปร.5 และราคากลาง
และบางโครงการฯ มี การจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจาก ผู้เสนอราคาต่าสุดฯ ของโครงการไม่ มลี งนามในสัญญา
จ้างฯ เป็นต้น จังหวัดสตูลได้มีแนวทางการแก้ปญ
ั หา คือ มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแบบรูปรายการประมาณการราคากลาง

เอกสารประกอบ

1.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ ยเงิน

3. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ส่งกระทรวงมหาดไทย
3.1) รายงานผลการดาเนินงานฯ แบบ 01/2564 แบบ 02/2564 ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)

3.2 ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(eMENSCR)

4. ผลการเบิกจ่ายในระบบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

5. ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการฯ เช่น
1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน
- วงเงิน 938,400 บาท

- เป้ าหมาย คื อ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงสัต ว์น้ าชายฝั่ ง ในอาเภอทุ่ ง หว้า จ านวน 40 ราย การด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ 1. จัดอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 4 วัน
3 คืน งบประมาณ 210,400 บาท 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล รายละ
3,000 ตัว และอาหารปลากินพืช รายละ 8 กระสอบ งบประมาณ 728,000 บาท
ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด สตู ล ได้ ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 เสร็จ สิ้ น แล้ ว โดยการจั ด อบรม
เชิง ปฏิ บั ติ ก ารและศึ ก ษาดู ง าน หลั ก สู ต ร การเพาะเลี้ ย งปลานวลจัน ทร์ท ะเล, การแปรรูป และการถอดก้ า ง
ปลานวลจันทร์ท ะเล ระหว่างวันที่ 6 - 9 มี นาคม 2565 ณ จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมฯ
จานวน 40 ราย ภายหลังการจัดอบรมฯ เกษตรกรได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงปลา
น วล จั น ท ร์ ท ะเลเพิ่ ม ม าก ขึ้ น จึ งคาด ว่ า ก ารเลี้ ย งป ล าน วลจั น ท ร์ ท ะเลจ ะส าม ารถเป็ น ท างเลื อ ก
ในการประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักในอนาคตได้ การใช้จ่ายงบประมาณ
⬧เบิกจ่ายแล้ว จานวน 210,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.42 สาหรับกิจกรรมย่อยที่ 2 อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจ้าง คาดว่าจะสามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรได้ภายในเดือน
พฤษภาคม 2565
ภาพกิจกรรมการจัดอบรมฯ

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานฯ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
1. เกษตรกรได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีในการในการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล จานวน 40 ราย
2. เกษตรกรมีโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาทะเลเพิ่มมากขึ้น

2 โค ร งก า ร พั ฒ น า ก า ร ท่ อ งเที่ ย ว พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม ด้ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
งบประมาณ 1,985,100 บาท
กิจกรรมที่ 1 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18
กิจกรรมที่ 2 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2022
รายการ จ้างเหมาบริการโครงการวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 วงเงิน 485,100 บาท

- ดาเนินการจ้างเหมางานวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 ณ อุท ยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565

ผลการเบิกจ่าย
- เบิกจ่าย กิจกรรมที่ 1 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
จานวน 464,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 เปอร์เซ็น
- เบิกจ่าย เงินยืม วันที่ 30 มีนาคม 0565 จานวน 01,000 บาท
- คงเหลือ 1,500,000 บาท (กิจกรรมที่ 2)
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
- จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แหล่งท่องเทีย่ วที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และชุมชนที่จัดการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

3. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 686,700 บาท
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
รายการ งบดาเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
งบประมาณ 593,400 บาท
- ก าหนดการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง าน โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดสตูล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล และจังหวัด
พัทลุง
- ก าหนดการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง าน โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดสตูล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบัง
สา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 ณ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสาจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางการท่อ งเที่ ยวมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่ องเที่ ยว ส่งเสริม ให้
สามารถบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 686,700 บาท
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
รายการ งบดาเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย งบประมาณ 93,300 บาท
- กาหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบารารีสอท์ อาเภอละงู จังหวัดสตูล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
- บ้านพักโฮมสเตย์ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ผลการเบิกจ่าย
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 686,700 บาท คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูลประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
งบประมาณ 1,038,300 บาท
 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBR ONE
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 598,600 บาท
1.1 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise งบประมาณ
145,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จัง หวัดสตูล , วิทยาลัยเทคนิคสตูล เข้าค่ายเพื่อฝึกซ้อม
และเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมประกวด หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม สมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แสดง
ศักยภาพของตนเองในเชิงสร้างสรรค์ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้มีความภาคภูมิใจในตนเองและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการท างานเป็นทีม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภู มิคุ้มกันเกี่ยวกั บการป้องกั น
ยาเสพติ ด เพิ่ ม มากขึ้ น เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Thailand
Championship 2022 ระดับภาคใต้ได้
⬧เบิกจ่ายงบประมาณ 154,000 บาท
ภาพกิจค่ายเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise

1.2 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE IDOL งบประมาณ 104,100 บาท
สมาชิ ก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ค่ า ยเตรี ย มความ TO BE NUMBER ONE IDOL ได้ แ ก่
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 6 คน, โรงเรียนสตูลวิทยา 2 คน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 2 คน,
โรงเรียนก าแพงวิท ยา 4 คน , วิท ยาลัยเทคนิคสตูล 5 คน, โรงเรียนควนกาหลงวิท ยาคม“นิคมวัฒ นา” 4 คน,
โรงเรียนบ้านท่ าแลหลา 1 คน, เข้าค่ายเพื่อฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ
ภาคที่จังหวัด ภูเก็ต
⬧เบิกจ่ายงบประมาณ 104,100 บาท

ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

1.3 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนแกนนาสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 206,000 บาท
สมาชิกชมรมจาก 15 โรงเรียนๆละ 6-8 คน จานวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนแกนนาสมาชิก TO BE
NUMBER ONE หลังเสร็จกิจ กรรม สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ โครงการ
TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้นกันทางด้านจิตใจ รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด และสามารถปฏิเสธการถูกชักชวนจาก
เพื่อนเพื่อเสพสิ่งเสพติด สามารถให้คาปรึกษาสมาชิกที่มีปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้
ภาพกิจกรรมพัฒนาเยาวชนแกนนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE

1.4 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมจังหวัด อาเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
งบประมาณ 42,000 บาท สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 16 ชมรมเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมจะไปแข่งขัน
ประกวดผลการดาเนินงานโครงการ TOBE NUMBER ONE ระดับภาค ที่จังหวัดสุราษฎธานี
⬧เบิกจ่ายงบประมาณ 40,000 บาท

ภาพกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมจังหวัด อาเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

2. กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise ระดั บภาค
งบประมาณ 164,700 บาท สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
รุ่น Teenage, วิทยาลัยเทคนิคสตูล รุ่น Teenage, เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise
THAILAND Championship 2022 ระดับ ภาคที่ จังหวัดภูเก็ ต ผลการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42
จังหวัดสตูล ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย แต่ไม่ชนะการแข่ง วิทยาลัยเทคนิคสตูล ไม่ผ่านรอบคัดเลือก
⬧ เบิกจ่ายงบประมาณ 164,700 บาท
ภาพกิจกรรมการแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise THAILAND
Championship 2022 ระดับภาค ที่จังหวัด ภูเก็ต

3. กิจกรรมการแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค งบประมาณ 59,400 บาท
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จาก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จานวน 3 คน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
40 จังหวัดสตูล จานวน 1 คน, โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” 1 คน,วิทยาลัยเทคนิคสตูล จานวน 0
คน,โรงเรียนกาแพงวิทยา จานวน 1 คน, เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคที่จังหวัด
ภูเก็ต ผลการแข่งขันไม่มีสมาชิกชมรมชนะการประกวด
⬧เบิกจ่ายงบประมาณ 59,400 บาท

ภาพกิจกรรมการแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคที่จังหวัดภูเก็ต

4. กิจกรรมการแข่งขันประกวด จังหวัด อาเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
งบประมาณ 015,600 บาท สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 00 ชมรม เข้าร่วมประกวดผลการดาเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จงั หวัดสุราษฎรธานี ยังไม่ได้แข่งขัน จะแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน
0565

