แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสตูล
รวมงบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยะละ
คงเหลือ
1 งบดาเนินงาน
จานวน 8 โครงการ งบประมาณ
6,643,700
1,369,390
5,274,310
-ค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรม
1,902,000
0
1,902,000
-ค่าจ้างเหมาบริการ
3,877,600
0
3,877,600
-ค่าวัสดุ
864,100
0
864,100
2 งบลงทุน
จานวน 5 โครงการ งบประมาณ
152,109,700
152,109,700
3 งบรายจ่ายอื่น
จานวน 1 รายการ งบประมาณ
8,000,000
1,876,354
6,123,646
รวมทั้งสิ้น จานวน 13 โครงการ 1 รายการ
166,753,400
3,245,744
1.95 163,507,656
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

รวมทั้งสิ้น จานวน 13 โครงการ 1 รายการ 166,753,400

ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

สถานะปัจจุบัน
วงเงินใช้จริง วันเริม่ -สิ้นสุด
เบิกจ่าย
(PO/ลงนาม (สัญญา) ว/ด/ป
สัญญา)
และผู้รบั จ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ
หมายเหตุ
คงเหลือ/อยู่
ระหว่างดาเนินการ
(บาท)

14,643,700

152,109,700

3,083,344

8,000,000
1,470,800

8,000,000
1,470,800

-

1,876,354

532,400

532,400

116,300

116,300

116,300

ยืมเงินต้นเดือน มี.ค.65

122,300

122,300

122,300

ยืมเงินต้นเดือน มี.ค.65

293,800

293,800

293,800

ยืมเงินต้นเดือน มี.ค.65

938,400

938,400

938,400

938,400

ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ จานวน 7 โครงการ

151,504,100

3,510,400

3 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

1,985,100

1,985,100

485,100

485,100

ผลผลิต: โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จานวน 2 โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ - แพะเนื้อคุณภาพสูง การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดแพะเนื้อคุณภาพสูง
กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและทาผลิตภัณฑ์ จากเนื้อโคเนื้อแพะ
2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน

กิจกรรมที่ 1 วิง่ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครัง้ ที่ 18

-

-

147,993,700
-

163,670,056
6,123,646 สานักงานจังหวัดสตูล
1,470,800
532,400 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

162,400

776,000 สนง.ประมงจังหวัดสตูล

162,400

776,000

664,850

150,839,250

-

ดาเนินการเดือน มี.ค.
65

1,985,100 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
485,100

คาดว่าดาเนินการ
เดือนมีนาคม 65

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2022

งบประมาณ
(บาท)

ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

1,500,000

1,500,000

4 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

686,700

686,700

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” จานวน 214 ชั่วโมง

593,400
93,300
838,600
838,600

593,400
93,300
838,600
838,600

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
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

สถานะปัจจุบัน
วงเงินใช้จริง วันเริม่ -สิ้นสุด
เบิกจ่าย
(PO/ลงนาม (สัญญา) ว/ด/ป
สัญญา)
และผู้รับจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ
คงเหลือ/อยู่
ระหว่างดาเนินการ
(บาท)
1,500,000 สนง.ทสจ.สตูล

-

664,850

-

593,400
71,450
-

คาดว่าดาเนินการเดือน
เมษายน 65

21,850 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
21,850
838,600 วิทยาลัยชุมชนสตูล
838,600

อนุมัติโครงการแล้ว

-

55,737,000
21,272,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอน ควบคุม 0100
ตอน เขาขาว – ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+716 จังหวัดสตูล

13,679,000

-

13,679,000

13,679,000

ยกเลิกกิจกรรมฯ

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ควบคุม 0201
และ 0202 ตอน บ้านนา – ละงู – สตูล ระหว่าง กม.74+950 – กม.125+440 เป็นตอนๆ
จังหวัดสตูล

20,786,000

20,786,000

20,786,000

คาดว่าลงนามวันที่ 5
มี.ค.65

-

55,737,000 แขวงทางหลวงสตูล
21,272,000

แล้วเสร็จ 100%

55,737,000
21,272,000

7 โครงการขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย

-

หมายเหตุ

71,023,700

-

71,023,700

กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5025 แยก ทช.สต 3007 - บ้านเหนือคลอง
อาเภอละงู , อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล

23,171,800

-

23,171,800

23,171,800

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

18,558,800

-

18,558,800

18,558,800

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ
กรรมการตรวจรับพัสดุ
และช่างควบคุมงาน

71,023,700 แขวงทางหลวงชนบทสตูล ขออนุมัติต่อ กบจ.
สตูล เพื่อปรับเปลี่ยน
แบบรูปรายการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.4040 บ้านหาดทรายยาว ตาบลตันหยงโป
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

งบประมาณ
(บาท)

ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

สถานะปัจจุบัน
วงเงินใช้จริง วันเริม่ -สิ้นสุด
เบิกจ่าย
(PO/ลงนาม (สัญญา) ว/ด/ป
สัญญา)
และผู้รับจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ
คงเหลือ/อยู่
ระหว่างดาเนินการ
(บาท)

9,870,100

-

9,870,100

9,870,100

19,423,000

-

19,423,000

19,423,000

8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะราวี (หาดทรายขาว) อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา จังหวัดสตูล

3,584,000

-

3,584,000

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

3,584,000

-

3,584,000

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา

17,649,000

-

17,649,000

17,649,000

-

17,649,000

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.3018 แยก ทล.416 บ้านท่าศิลา - ตันหยง
ละไน้ อาเภอละงู , อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และสายทาง สต.3037 แยก ทล.416 - บ้านทุ่ง
บุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4 เมตร และยาว
8 เมตร กว้าง 44 เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตาบลเกาะสาหร่าย
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
ผลผลิต: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
จานวน 2 โครงการ
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1,338,300
1,038,300

1,338,300
1,038,300

กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
11 โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1,038,300
300,000

3,584,000 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

-

17,649,000 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

17,649,000

-

897,860
701,100 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สตูล

1,038,300
300,000

-

337,200
103,240

701,100 สนง.สาธารณสุขจังหวัดสตูล
196,760 สนง.จังหวัดสตูล

300,000

300,000

-

103,240

196,760

ผลผลิต: โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จานวน 2 โครงการ

4,440,200

324,200

101,700

4,338,500

12 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global
Geopark)

324,200

324,200

4,116,000
-

ประกาศแผนและ
แต่งตั้งกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลาง และตรวจรับ
แล้ว

3,584,000

440,440
337,200

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

-

-

หมายเหตุ

101,700

222,500 สนง.ทสจ.สตูล

รออนุมัติเงินเหลือ
จากสานักงบประมาณ
(เพื่อดาเนินการรือ้
ถอน)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจาปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรด้านธรณีวทิ ยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล
13 โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

กิจกรรมก่อสร้างป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงหนีภัย อาเภอเมือง
อาเภอท่าแพ อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

งบประมาณ
(บาท)

ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

สถานะปัจจุบัน
วงเงินใช้จริง วันเริม่ -สิ้นสุด
เบิกจ่าย
(PO/ลงนาม (สัญญา) ว/ด/ป
สัญญา)
และผู้รับจ้าง

56,700

56,700

-

56,700

180,000

180,000

-

45,000

87,500
4,116,000

87,500
-

4,116,000

4,116,000

4,116,000

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

คงเหลือ/อยู่
ระหว่างดาเนินการ
(บาท)
-

แล้วเสร็จ 100%

135,000
87,500
4,116,000 สนง.ป้องกันและบรรเทา ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
สาธารณภัยจังหวัดสตูล (อยู่ระหว่างอุทรณ์
เนื่องจากมีผู้เสนอ
ราคาต่าสุดยื่นอุทรณ์)
4,116,000

