“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน”
ประจาปี 2561
ที่
1

2

3

4

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี
18 – 19 งานรักษ์เล รักษ์ปา่
พฤศจิกายน เปิดฟ้า เมืองสตูล ครั้ง
th
2560 ที่ 16
16 SATUN SEA
AND FOREST
CONSERVATION
FESTIVAL”
6 – 10 มหกรรมอาหารและ
ธันวาคม แข่งขันตกปลาบารา
2560 ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 18
“18 th BARA
FISHING CUP”

รายละเอียดกิจกรรม
- การเก็บขยะ ทา
กิจกรรมร่วมกัน การ
เล่นวอล์คแรลลี่ผสม

- แข่งขันตกปลา
- จาหน่ายสินค้า
อาหารทะเล
- จัดนิทรรศการของ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
31
งาน COUNT DOWN - จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ธันวาคม ต้อนรับปีใหม่
2559 และต้อนรับปี
2560 – “SATUN
ใหม่ 2560
1 มกราคม COUNTDOWN”
- จัดการแข่งขันเซปัค
2561
ตะกร้อและสตรีท
บาสเกตบอล
- จัดพิธีทาบุญตัก
บาตร
- จัดการออกบูธ
จาหน่ายสินค้าอาหาร
- ศิลปิน ดารา นักร้อง
รับเชิญ
12 – 21 เทศกาลยอนหอย
- ประกวดมิสลากู
มกราคม หลอดและวัฒนธรรม - แข่งขันการยอนหอย
2561 พื้นบ้านละงู
หลอด
“RAZOR CLAMS
- แข่งขันปรุงอาหาร
FESTVAL & LOCAL จากหอยหลอด
CULTURAL FAIR OF - แข่งเรือพาย
LA-NGU”
- ประกวดร้องเพลง

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอา อบจ.สตูล
ดัง เกาะหินงาม เกาะราวี
เกาะหลีเป๊ะ

จุดชมวิวชายหาด
ปากบารา อาเภอละงู

อบต.ปากนา

หน้าสานักงานเทศบาลเมือง
สตูล

เทศบาลเมืองสตูล

สวนสาธารณะสระน้าหนอง
ปันหยา

อบต.ละงู (074773128)

5

6

- เดิน – วิ่ง เพื่อ
สุขภาพ
12 – 18 งานมรกตอันดามัน
- กิจกรรมการแสดง
กุมภาพันธ์ มหัศจรรย์อาหารอร่อย แสง สี เสียง ส่งเสริม
2561 ของดีstที่ละงู ครั้งที่ ๙ การท่องเที่ยวจังหวัด
“11 EMERALD
สตูล
ANDAMAN
- กิจกรรมการแสดง
AMAZING GOOD
ดนตรี และมหรสพ
FOODS OF LAต่าง ๆ
NGU”
- กิจกรรมการ
ประกวดมิสมรกตอัน
ดามัน 2018
- กิจกรรมการ
ประกวดร้านอาหาร
และแผงลอยจาหน่าย
อาหารต้นแบบ
- กิจกรรมการ
ประกวดอาหาร “เมนู
ชูสุขภาพ”
- กิจกรรมจาหน่าย
อาหารทะเลและ
อาหารพื้นเมืองทั้งใน
และนอกพื้นที่
- การแสดงและ
จาหน่ายสินค้า OTOP
- การจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
- การแข่งขัน
รถจักรยาน ระยะทาง
100 กิโลเมตร
งานสตูลฟอสซิล เฟส - กิจกรรมวิชาการ
19 – 28 ติวัลthครั้งที่ 5
ด้านฟอสซิล
กุมภาพันธ์ “5 SATUN
- กิจกรรม “ Satun
2561 FOSSIL FESTIVAL” To Asean” ชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งระดับเยาวชน/

สนามกีฬาตรงข้ามเทศบาล
ตาบลกาแพง

อบจ.สตูล
(074-711273)
เทศบาลกาแพง
(074-781382)

พิพิธภัณฑ์ชา้ งดึกดาบรรพ์ทุ่ง
หว้า

อบต.ทุ่งหว้า
(074-789317)
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23 – 26
กุมภาพันธ์
2561

8

24
กุมภาพันธ์
– 5 มีนาคม
2561

9

ท้องถิ่นการแสดง
สินค้า OTOP
- กิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์
มหกรรมว่าวประเพณี - แข่งขันว่าวชนิด
สนามบินกองทัพอากาศ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓8 ต่าง ๆ 8 ชนิด
อาเภอเมือง
th าว
และแสดงว่
- แข่งขันประดิษฐ์วา่ ว
นานาชาติ
ประเภทสวยงาม
“38THSATUN KITES - แข่งขันประดิษฐ์วา่ ว
FESTIVAL &
ประเภทความคิด
INTERNATIONAL
สร้างสรรค์
KITES SHOW”
งานประจาปี และงาน - การออกบูธนิทรรศ สนามหัวสะพานตายาย
กาชาดจังหวัดสตูล
การของหน่วยงาน
“SATUN ANNUAL ภาครัฐและเอกชน
FESTIAL AND RED - การออกร้านนาวา
CROSS FAIR”
กาชาด
- การออกร้าน
จาหน่ายสินค้า
งานฤดูกาลหอยตะเภา - ชมวิธีการหาหอย
บ้านบ่อเจ็ดลูก
“HOI TAI PHAO
ตะเภา
FAIR”
- จาหน่ายสินค้า

กุมภาพันธ์
– มีนาคม
2561
(อยู่ระหว่าง
การกาหนด
วันเพื่อจัด
กิจกรรม)
10 กุมภาพันธ์ งานเบิกฟ้าทุ่งบุหลัง
2561 “THUNG BULANG
FESTIVAL”

11

มีนาคม
2561

งานมหัศจรรย์สันหลัง
th วิถีตันหยง
มังกร
“3 MIRACLE
DRAGON BEACH @
SATUN”

- แสดงมโนราห์
สถานทีท่ ่องเที่ยวเขาทะนาน
- แสดงแม่ไม้มวยไทย
- แข่งขันเรือท้องแบน
- แสดงดนตรี
- จาหน่ายสินค้า
พื้นบ้าน
- ดูทะเลแหวกคล้าย หาดสันหลังมังกร
ๆ กับสันหลังมังกร
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- แข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน
- แข่งขันชักกะเยอ

อบจ.สตูล
สทกจ.สต
(074-711225)

จังหวัดสตูล

อบต.ปากนา,
อบต.แหลมสน
ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบ่อเจ็ดลูก

อบต.ทุ่งบุหลัง
(074-720285)

อบต.ตันหยงโป
(074720262)
สทกจ.สต
(074-711225)

12

มีนาคม
2561

เทศกาลข้าวโพดหวาน
th ครั้งที่ 6
ท่าแพ
“6 THA PHAE
SWEET CORN FAIR”

13

มีนาคม
2561

เทศกาลกินแตงแข่งม้า

14

4 มีนาคม
2561
17 – 18
มีนาคม
2561

Satun Mountian
Bike ไทย – มาเลเซีย
งานแข่งขันวิง่ ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เกาะตะ
รุเตาthครั้งที่ ๑5
“15 TARUTAO
MINI-MARATHON”

13
เมษายน
2561

งานประเพณีสงกรานต์
และรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ
“SONGKRAN
FESTIVAL”

15

16

- กิจกรรมการแสดง
แสง สี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
- การแสดงและ
จาหน่ายสินค้า OTOP
- กิจกรรมการ
ประกวดข้าวโพด
หวาน
- กิจกรรมออกบูธกลุ่ม
อาชีพ / หน่วยงาน
ราชการ
- จัดนิทรรศการ
หน่วยงานต่าง ๆ
- เที่ยวชม / ชวนชิม
สวนแตงโม
- การจัดแข่งขันม้าเล็ก
ความเร็ว
- การแข่งขันโปโลม้า
เล็ก
- กิจกรรมโชว์ทักษะ
บังคับม้า
- การแข่งขันปั่น
จักรยาน
- การแข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน ระยะทาง
10.5 กิโลเมตร
- การแข่งขันวิ่งฟันรัน
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- กิจกรรมวอล์คแรลลี่
- ทาบุญตักบาตร
- รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- การตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
- กิจกรรมการแสดง
บนเวที
- กิจกรรมเชิดชู ,
เกียรติผู้สูงอายุที่เป็น

สนามหน้าอาเภอท่าแพ

อบจ.สตูล
อบต.ท่าแพ
(074-787234)

บริเวณชายหาดตาบลแหลม
สน

อบต. แหลมสน
(074-720502)

สนามโรงเรียนบ้านทุง่ วิมาน

อบจ. สตูล
อบต. บ้านควน
สทกจ.สต

อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา

- เทศบาลเมืองสตูล
สวนสาธารณะโต๊ะพญาวัง
-วัดดุลยาราม
-อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ผัง
15
อบต.นิคมพัฒนา
-ตลาดนัดซอย 10

- อาเภอมะนัง
- เทศบาลเมือง
สตูล
- เทศบาลตาบล
ฉลุง
- อบต.ปาล์ม
พัฒนา
- อบต.นิคม
พัฒนา

แบบอย่างที่ดีทาง
สังคม
- เล่นน้าสงกรานต์
17 พฤษภาคม งานประเพณีลอยเรือ
(ขึ้น ๑๕ ค่า เกาะหลีเป๊ะ
เดือน ๖ ) “LOY RUE
CHAOLAY KOH LIPE
FESTIVAL”

- การทาพิธีสะเดาะ
เคราะห์ของชาวเล
- การทาพิธีลอยเรือ
ของชาวเลขอพรอธิ
ฐานจากบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7
รอบ
18 พฤษภาคม เทศกาลวันเต่าโลก
- นาชมและบรรยาย
2561 “WORLD TURTLE วันเต่าโลก
FESTIVAL”
- จัดนิทรรศการการ
อนุรักษ์
- กิจกรรมบนเวที
- มหกรรมของดีเมือง
กาแพง
19 14 – 27 มหกรรมวัฒนธรรมนค - การแสดง
กรกฏาคม รีสโตยและตลาดนัด ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนของดีเกษตร
- จัดจาหน่ายสินค้า
สตูล ประจาปี 2558 การเกษตรครบทุก
วงจร

เกาะหลีเป๊ะ

- อบต.ควน
กาหลง
-รพ.สต.นิคม
พัฒนา ผัง 15
อาเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะ
สาหร่าย
(074-722620)

หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืด จังหวัดสตูล

อบต กาแพง
(074-701252)
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงนา
จืด จังหวัดสตูล

หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล
หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
อบจ. สตูล
เทศบาลเมืองสตูล
(074-722999)

20

กรกฎาคม
2561

งาน ”สตูลอิดิ้ลฟิตรี
Open House”

- กิจกรรมขบวนแห่
มัสยิดมาบัง
- พิธีละหมาด
- กิจกรรมการแสดง
ทางวัฒนธรรม ไทย –
มุสลิม
- การออกบูธจาหน่าย
สินค้าอาหารพืน้ เมือง

21

กรกฎาคม
2561

งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เทศกาลเข้าพรรษา

- จัดนิทรรศการ
วัดวังผาสามัคคี
เกี่ยวกับประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา

อบต.ควนกาหลง
(074-791167)

“BUDDHISM
PROMOTION WEEK,
BUDDHIST LENT
FESTIVAL”

- จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางด้านศาสนา
- กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา
- กิจกรรมถวายเทียน
พรรษาแก่วัดและ
สานักสงฆ์
22 กรกฏาคม – เทศกาลชมสวน ชวน - จัดนิทรรศการด้าน
สิงหาคม ชิม อิ่มผลไม้ ประจาปี การท่องเที่ยว
2561 ๒๕๕๘
- ปั่นจักรยานเที่ยวชม
“TRAVEL & TASTE สถานทีท่ ่องเที่ยวและ
FRUITS FESTIVAL
พัฒนาแหล่ง
2015”
ท่องเที่ยว- เที่ยวสวน
ชิมผลไม้ตามฤดูกาล
23 กรกฎาคม – กิจกรรมการแข่งขัย
- การแข่งขันจักรยาน
สิงหาคม จักรยานทางเรียบชิง ระยะทาง 80
2561 แชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 กิโลเมตร
๒4

สิงหาคม
2561

มหกรรมอาหารฮาลาล
ครัวไทยสู่อาเซียน
“Halal Food
Festival Thai
Cuisine to Asean”

25 สิงหาคม – งานวันไหว้ผโี ป๋
กันยายน “WORSHIPPING TO
2561 PHI POH”
26

ตุลาคม
2561

ประเพณีชักพระสตูล
“Chak phra
festival”

น้าตกธาราสวรรค์ น้าตกสาย อบต.ควนกาหลง
ใจ น้าตกดาวกระจาย
- สวนผลไม้ในพื้นที่ตาบลควน
กาหลง

อาเภอมะนัง

- การออกบูธจาหน่าย ลานวัฒนธรรม อาเภอเมือง
อาหารและสินค้าฮา
ลาล
- จัดกิจกรรมการ
แสดงบนเวที
- บูธสาธิตแสดง
อาหารฮาลาลเพื่อ
สุขภาพ
- ประกวดอาหารฮา
ลาลเพื่อสุขภาพ
- รับมอบป้ายรับรอง
ฮาลาล
- ร่วมทาบุญอุทิศส่วน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
กุศลให้บรรพบุรุษที่ไม่
มีญาติพี่น้อง
- ประกวดเรือพระ
ลานกิจกรรมอาเภอมะนัง
- แข่งขันซัดต้ม
บริเวณตลาดนัดบ้านผัง ๑
- แข่งขันชกมวยทะเล ตลาดนัด ซอย 10

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
(074-711225)
อบต.ปาล์มพัฒนา
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล
(074-7323412)

อาเภอทุ่งหว้า
เทศบาลตาบลทุง่
หว้า(074789110)
อาเภอมะนัง
อาเภอควนกาหลง
อบจ.สตูล

27

ตุลาคม
2561

28

ตุลาคม
2561

- แข่งขันกินต้ม
สนามสมาคมจังหวัดสตูล
- แข่งขันแทงต้ม
- การแข่งขันประชัน
โพน
- การแสดงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- การแสดงมโนราห์
- การแสดงดนตรี
เยาวชน
- การแสดงวงดนตรี
ลูกทุ่ง
- การแสดงของศิลปิน
- แข่งขันตะกร้อลอด
ห่วง
งานมหกรรมอาหาร
- การออกบูธจาหน่าย ถนนบายพาส อาเภอเมือง
จานเด็ด ของดีเมือง
สินค้าอาหารพืน้ เมือง
สตูล อร่อยได้ไร้
และของที่ระลึก
แอลกอฮอล์
- กิจกรรมการแสดง
“FOOD FAIR OF
บนเวที
SATUN, DELICACY - การประกวด Miss
WITHOUT
Clean Food Good
ALCOHOL”
Tast
- การประกวดอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
- ศิลปิน ดารา นักร้อง
รับเชิญ
งานประเพณีถือศีลกิน - การเปิดบูธขาย
ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อาเภอเมือง
เจจังหวัดสตูล
อาหารเจให้กับ
“SATUN
นักท่องเที่ยวทั้งไทย
VEGETARIAN
และต่างชาติ
FESTIVAL”
- การแห่ศาลเจ้าโปเจ๊
เก๊งรอบตัวเมืองสตูล
- การประทับทรงเพื่อ
ยกเสาไม้ไผ่ (โก
เต็ง) เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ประเพณีถือ
ศีลกินเจประจาปี

เทศบาลตาบล
คลองขุด
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.อุใดเจริญ
อบต.ควนกาหลง

เทศบาลเมืองสตูล

เทศบาลเมืองสตูล

29 พฤศจิกายน
2561
(ขึ้น๑๕ ค่า
เดือน ๑๑ )

งานประเพณีลอยเรือ
เกาะหลีเป๊ะ
“LOY RUE
CHAOLAY KOH LIPE
FESTIVAL”

30 พฤศจิกายน งานประเพณีลอย
2561 กระทง
“Loykrathong
festival”

- การทาพิธีสะเดาะ
เคราะห์ของชาวเล
- การทาพิธีลอยเรือ
ของชาวเลขอพรอธิ
ฐานจากบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7
รอบ
-ประกวดธิดานพมาศ
-ประกวดนางนพมาศ
- ประกวดกระทง
- ประกวดเทพีสูงวัย
-ดนตรีมโหรสพและ
การออกร้านจาหน่าย
สินค้า

เกาะหลีเป๊ะ อาเภอเมือง

อาเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะ
สาหร่าย

ลานหน้าอาเภอมะนัง
ท่านาสวนสาธารณะเทศบาล
ตาบลกาแพง
ตลาดนัดซอย 10
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
ลานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

อาเภอมะนัง
อบจ.สตูล
เทศบาลตาบล
กาแพง
เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตาบล
ฉลุง
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.ควนกาหลง

