แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.........สตูล..........................
สรุปความก้าวหน้าในการดาเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. อนุมตั ิโครงการแล้ว

จานวน 16 โครงการ
1 รายการ

งบประมาณ

185,016,800

บาท

2. ยังไม่ขออนุมตั ิโครงการ

จานวน

งบประมาณ

3,697,300
188,714,100

บาท
บาท

1) งบลงทุน

1 โครงการ

จานวน 5 โครงการ

2) งบดาเนินงาน(งบประจา/งบรายจ่ายอื่น)
จานวน 12 โครงการ 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 1 รายการ

งบประมาณ

160,366,600

บาท

เบิกจ่าย
-

งบประมาณ

28,357,500

บาท

4,913,070

17.33

23,444,430

188,724,100

บาท

4,913,070

2.60

183,811,030

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
ผลผลิต: โครงการส่งเสริมดภาคการเกษตร
จานวน 3 โครงการ

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)
28,083,800

รวม(บาท)

188,724,100

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)
184,076,678

1,812,700

344,670

1,468,030

-

659,700

182,300

477,400

-

182,300

182,300

182,300

-

-

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

5,094,822

1,812,700

160,366,600

ร้อยละ
คงเหลือ
160,366,600

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต
(Intensive Farm)
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
โคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
แพะเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)

659,700

182,300

182,300

-

182,300

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
ไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กบั เกษตรกรที่มี
รายได้นอ้ ย

295,100

295,100

-

295,100

-

หมายเหตุ

94,000

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสตูล
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสตูล
------"-----------"------

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)

2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (ปลากะพงขาว
และปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาใน
บ่อดิน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน

258,600

3 โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

894,400

กิจกรรม การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดาริ กิจกรรมย่อยดังนี้
-กิจกรรมย่อยที่ 1อบรมถ่ายทอดความรู้วิชาการและทักษะ
ทางการเกษตร
-กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถในรัชกาล ที่ 9 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
-กิจกรรมย่อยที่ 3 การขยายผลการถ่ายทอดความรู้สู่การ
ปฏิบตั ิด้านการเกษตรในโรงเรียน
-กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
จานวน 9 โครงการ
4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ได้
มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

-

รวม(บาท)

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

258,600

46,470

212,130

167,400

167,400

30,990

136,410

91,200

91,200

15,480

75,720

894,400

115,900

778,500

894,400

115,900

778,500

160,231,600

171,916,300

1,650,250

170,172,050

94,000

26,346,400

26,346,400

26,346,400

-

18,434,400

18,434,400

-

894,400

11,684,700
-

-

18,434,400

หมายเหตุ

-

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

-

สานักงานเกษตร
จังหวัดสตูล

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตรา

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว
อยู่ระหว่างขอ
ความเห็นชอบ
จาก กบภ.
(เดือนมี.ค.64)

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่

5 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)
-

3,697,300

รวม(บาท)

7,912,000

-

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)

7,912,000

3,697,300

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

7,912,000

-

3,697,300

-

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

หมายเหตุ

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กาหนดราคา
กลาง
ยังไม่ขออนุมตั ิ
โครงการ

กิจกรรมที่ 1 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา

485,100

-

485,100

485,100

ขอเลื่อนการจัด
งานไปเป็น
เดือนมิ.ย.64

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ
ประจาปี 2564
กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าว
นานาชาติ

522,000

-

522,000

522,000

1,190,200

-

1,190,200

1,190,200

ขอยกเลิก
กิจกรรม
ขอยกเลิก
กิจกรรม

1,500,000

-

1,500,000

1,500,000

6 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

1,383,900

-

1,383,900

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

638,000

-

638,000

74,200

-

74,200

กิจกรรมที่ 4 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair
2021

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว

373,800

1,010,100

ขอเลื่อนการจัด
งานไปช่วงเวลา
ก่อนเดือนก.ย.
64
-

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

638,000

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

ไม่ต้องขออนุมัติ

74,200

วิทยาลัยชุมชนสตูล

ยังไม่ขออนุมัติ
โครงการ

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 การจัดการธุรกิจฮาลาลสาหรับสถานประกอบการ

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)

รวม(บาท)

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)

163,000

-

163,000

163,000

58,300

-

58,300

58,300

403,800

-

403,800

46,600

-

46,600

4,131,500

-

4,131,500

981,800

3,149,700

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล
ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในระบบ E :
Commerce กิจกรรมย่อย ดังนี้
-กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์ข้อมูลของ
กลุ่ม OTOP จานวน 200 คน 3 วัน
-กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของกลุ่มเป้าหมาย จานวน 200 คน 4 วัน
-กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณี
โลกสตูลเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล

3,398,200

-

3,398,200

981,800

2,416,400

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

733,300

-

733,300

-

40,000,000

40,000,000

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์
ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มอาสาสมัคร
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
7 โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจาหน่ายและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E :
Commerce

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินทางถนน

373,800

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

สนง.พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล

30,000

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

46,600

สานักงานเกษตร
จังหวัดสตูล
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสตูล

-

หมายเหตุ

ยังไม่ขออนุมัติ
โครงการ
ยังไม่ขออนุมัติ
โครงการ
ไม่ต้องขออนุมัติ

อนุมัติโครงการ
แล้ว
อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

733,300
-

39,991,000

9,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)

รวม(บาท)

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
สายสต.4020 แยก ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อาเภอละงู
จังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง

20,000,000

20,000,000

19,996,000

57/2564
2 ก.พ.-1 มิ.ย.64

-

19,996,000

4,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย
สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย อาเภอละงู จังหวัด
สตูล ถึง สาย สต.5030 เขตเทศบาลตาบลกาแพง – บ้านสน
กลาง อาเภอละงู จังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง

20,000,000

20,000,000

19,995,000

58/2564
2 ก.พ.-1 มิ.ย.64

-

19,995,000

5,000

-

49,935,000

65,000 แขวงทางหลวงสตูล

9 โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอลฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 404 ตอนบ้านนา - ละงู อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ระหว่าง กม.60+906 - กม.63+991 ระยะทาง 3.085
กิโลเมตร และระหว่าง กม.64+747 - กม.66+000 ระยะทาง
1.253 กิโลเมตร รวมระยะทาง 4.338 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 ปรับปปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอลฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 406 ตอนศาลากันตง - ตามะลัง อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700 ระยะทาง
1.726 กิโลเมตร และระหว่าง กม.94+790 - กม.99+890
ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 12.00เมตร

-

50,000,000

50,000,000

-

20,000,000

20,000,000

19,950,000 22 ม.ค. - 21 เม.ย 64
(ระยะเวลา 90 วัน)

19,950,000

50,000

-

30,000,000

30,000,000

29,985,000 22 ม.ค. - 21 เม.ย 64
(ระยะเวลา 90 วัน)

29,985,000

15,000

10 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

-

32,500,000

32,500,000

32,480,000

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต. 3028 แยกทาง
หลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลุ่ม
อาเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง

-

20,000,000

20,000,000

20,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล
10,000

19,990,000

60/2564
2 ก.พ.-1 มิ.ย.64

19,990,000

หมายเหตุ

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย สต. 3014
แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้าเจ็ดคต
อาเภอละงู,ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)

รวม(บาท)

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)

-

12,500,000

12,500,000

-

11,385,200

11,385,200

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกถ้าภูผาเพชร

1,528,400

1,528,400

1,528,400

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกน้าตกวังสายทอง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกน้าตกธารปลิว
12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย ดังนี้
-กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรพนักงาน
บริการในร้านอาหาร งบฯ 443,100 บาท

4,888,400

4,888,400

4,888,400

4,968,400

4,968,400

4,968,400

2,472,000

-

2,472,000

864,600
1,607,400

-

864,600
1,607,400

11 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

-กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรนวดไทย
เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง งบฯ 249,350 บาท
-กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรนวดฝ่าเท้า
เพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง งบฯ 125,650 บาท

12,490,000

59/2564
2 ก.พ.-1 มิ.ย.64

-

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

12,490,000

10,000

11,385,200

-

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

หมายเหตุ

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ อยู่ระหว่าง
เขาบรรทัด
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
------"------ราคากลาง
------"-------

294,650

2,177,350

วิทยาลัยชุมชนสตูล

294,650

864,600
1,312,750

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว
ไม่ต้องเสนอ

443,100

วิทยาลัยชุมชนสตูล

ไม่ต้องเสนอ

55,650

วิทยาลัยชุมชนสตูล

ไม่ต้องเสนอ

125,650

วิทยาลัยชุมชนสตูล

ไม่ต้องเสนอ

193,700

-

วิทยาลัยชุมชนสตูล

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)

รวม(บาท)

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)

-กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ
พนักงานด้านการขนส่ง งบฯ 234,000 บาท

234,000

-กิจกรรมย่อยที่ 5 การฝึกอบรมยกระดับผู้ประกอบการ
SMEs เพื่อการท่องเที่ยว งบฯ 100,950 บาท

100,950

-กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตรภาษาเพื่อ
การท่องเที่ยว (อังกฤษ มลายู จีน) งบฯ 454,350 บาท
ผลผลิต: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
จานวน 2 โครงการ
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม
ย่อยดังนี้
1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
จิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล
งบฯ 499,600 บาท

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

454,350

4,972,800

สนง.การท่องเที่ยวฯ

ยังไม่เสนอ

สนจ.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

แล้วเสร็จ 100%

สนง.พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดสตูล

ยังไม่เสนอ

ศอ.ปส.จว.สตูล

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

4,972,800

1,264,280

3,708,520

4,052,800

1,106,580

2,946,220

1,250,600

489,750

760,850

432,400

67,200

ศอ.ปส.จว.สตูล

1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 "คุยข่าวเล่าเรื่อง คุยเฟื่องเรื่องยาเสพ
ติด สัญจร” งบฯ 61,800 บาท

61,800

ศอ.ปส.จว.สตูล

1.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 วันต่อต้านยาเสพติดโลก งบฯ 61,700
บาท
1.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา งบฯ
165,000 บาท

61,700

ศอ.ปส.จว.สตูล

148,800

ศอ.ปส.จว.สตูล

100,300

สนง.คุมประพฤติฯ

อนุมัติโครงการ
แล้ว

ปค.

ไม่ต้องอนุมัติ

4,052,800
1,250,600

-

หมายเหตุ

-

16,200

1.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ
ในคดียาเสพติด งบฯ 100,300 บาท
1.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบฯ 85,000 บาท

5,800

94,500

-

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.7 กิจกรรมย่อยที่ 7 ครอบครัวยุคอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด
(ในพื้นที่ 7 อาเภอ) งบฯ 277,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE กิจกรรมย่อยดังนี้

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)

รวม(บาท)

2,802,200

2,802,200

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)
35,350

64,950

616,830

2,185,370

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

อาเภอทุกอาเภอ

หมายเหตุ

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

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาองค์กรเครือข่าย
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูลให้ครอบคลุมทุก
ประเภททุกอาเภอ งบฯ 453,500 บาท
2.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 เข้าค่าย อบรมและให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
สมาชิก TO BE NUMBER ONE งบฯ 1,026,200 บาท

สสจ.

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท
และทุกระดับ งบฯ 1,322,500 บาท

สสจ.

14 โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลผลิต: โครงการการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จานวน3 โครงการ

920,000

-

920,000

920,000

157,700

762,300

920,000

157,700

762,300

1,613,600

135,000

2,022,300

273,950

2,289,750

15 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun UNESCO Global Geopark)

754,100

-

754,100

3,250

750,850

กิจกรรมที่ 1 ชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก ประจาปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล

53,000
91,300

-

53,000
91,300

53,000
3,250

88,050

-

สานักงานจังหวัดสตูล อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

-

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

อนุมตั ิโครงการ
แล้ว

สถานะปัจจุบัน

ประเภทงบรายจ่าย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 การรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน(บาท)
(บาท)

รวม(บาท)

609,800

ผลการดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย

วันเริ่ม-สิ้นสุด
วงเงินใช้จริง
โครงการลงนามใน
(ก่อหนี้ผูกพัน/
สัญญา(วัน/เดือน/ปี)
ลงนามในสัญญา)
และผู้รับจ้างฯ

คงเหลือ/อยู่
เบิกจ่าย(บาท)
ระหว่าง
ดาเนินการ(บาท)

609,800

เงินเหลือจ่าย
(หลังทา OP/แล้ว หน่วยงานรับผิดชอบ
เสร็จโครงการ)

หมายเหตุ

609,800

16 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบ DNA
ตรงตามสายพันธุ์

859,500

135,000

994,500

50,000

135,000

185,000

185,000

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่า
กระอานและเต่าน้าจืดใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล

379,100

-

379,100

379,100

ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์นาจื
้ ดสตูล

อนุมัติโครงการ
แล้ว

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

290,000

-

290,000

290,000

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล

อนุมัติโครงการ
แล้ว

38,800

38,800

38,800

วิทยาลัยชุมชนสตูล

101,600

101,600

101,600

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่ยพืชป่าชายเลนใน
เขตตาบลละงู อาเภอละงู
กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร
ปลาไหลเผือกในเขตตาบลวังประจัน
17 โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

กิจกรรม ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ จานวน
6 รุ่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

273,700

-

273,700
8,000,000

-

-

994,500

273,700

270,700

544,400

273,700

270,700

544,400

8,000,000

1,561,672

6,438,328

-

-

-

สานักงานจังหวัดสตูล อนุมตั ิโครงการ
แล้ว
สถานีพฒ
ั นาที่ดินสตูล อยู่ระหว่าง
ตรวจรายละเอียด

ยังไม่เสนอขอ
อนุมัติ
--------"--------ยังไม่เสนอขอ
อนุมัติ
สานักงานป้องกัน
อนุมตั ิโครงการ
และบรรเทาสาธารณ แล้ว
ภัยจังหวัดสตูล

สานักงานจังหวัดสตูล

