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บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 จัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  แผนปฏิรูปประเทศ  
กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2566-2570  ในการจัดท าแผน มีการวิเคราะห์ศักยภาพโอกาส 
สภาพการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอน เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัดมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา  

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเป็น  
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” มีเป้าประสงค์รวม 3 ข้อ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจของจังหวัด
เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเข้มแข็ง และ (3) ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570             
เน้นประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่   

1. สร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  
ก าหนดเป้าประสงค์ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน      
ที่ส าคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และทรัพยากรทางการเกษตร  
และอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ก าหนดเป้าประสงค์ให้ รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ ยว      
ให้ได้มาตรฐาน 

3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ก าหนดเป้าประสงค์ให้ ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง   
อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง  และประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน ก าหนดเป้าประสงค์ให้ ทรัพยากรธรรมชาติ          
มีความอุดมสมบูรณ์  พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
เพ่ือให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดตรัง ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

● เป้าหมาย  
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล  าในทุกมิต ิ
2) กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุ้กภาคส่วน

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ

จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคณุภาพ   
● ประเด็น  
1) ลดความเหลื่อมล  า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ

จัดการตนเอง  

ยุทธศาสตร์ชาติ   (รอง)  (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

● เป้าหมาย  
1) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ น  

● ประเด็น  
1) การเกษตรสรา้งมูลค่า 
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
4) โครงสร้างพื นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

 
 

  

แผนระดับ 2  
(ให้กรอก

เฉพาะแผนท่ี
สอดคล้อง แต่
อย่างน้อยต้อง

ระบุความ
สอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ 

และ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
(หลัก) 

 รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิ่มขึ นอย่าง
กระจายและต่อเนื่อง 

● แผนย่อย: การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ประเด็นการเกษตร 
 

● ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ น 

● แผนย่อย :เกษตรอัตลักษณ์พื น
ถิ่น 
- เป้าหมายแผนย่อย  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ประเด็นการท่องเท่ียว 
 

 รายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเพิ่มขึ น 

 แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว 

- เป้าหมายแผนย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 
 

 สภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทยมีคณุภาพดีขึ นอย่างยั่งยืน 

- แผนย่อย : การสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสเีขียว -    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

● ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน
(หลัก) 

-เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
การสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจรายสาขา 
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 

ผู้ประกอบการธุรกิจ  
- เป้าหมายแผนย่อย 

ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ น 

- แนวทางการพัฒนา 
เสรมิสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผูม้ีรายได้น้อยเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื น
ถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ น 

- แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เกษตรอัตลักษณ์
พื นถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการพัฒนา
กระบวนการผลติและ   
บรรจภุัณฑ์  

โครงสร้างพื นฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ น 

- แนวทางการพัฒนา 

ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ 
และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว  

ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์ 

 

- เป้าหมายแผนย่อย 
พื นที่สีเขียวทุกประเภท
เพิ่มขึ น 

-แนวทางการพัฒนา 
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
และแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ ท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง 
รักษาและเพิ่มพื นท่ีสีเขยีวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั งการบริหารจดัการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน 

-  

- แนวทางการพัฒนา  
การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ 

● ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล  าในสังคม.(รอง). 
-เป้าหมายระดับยุทธศาสตร ์
 เพิ่มศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและได้รบัส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ น 
-แนวทางการพัฒนา 
-เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

  

แผนระดับ 3 
(ให้กรอกเฉพาะ
แผนที่สอดคล้อง 
แต่อย่างน้อยต้อง

ระบุความ
สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาภาค) 

แผนพัฒนาภาคใต้ 2566-2570 
 เป้าหมาย 
อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัว
เพิ่มขึ น 
 
 
 

แผนพัฒนาภาคใต้ 2566-2570 
 เป้าหมาย 
อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัว
เพิ่มขึ น 
 
 
 

แผนพัฒนาภาคใต้ 2566-2570 
 เป้าหมาย 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคใน
การกระจายรายได้ของภาคใต้
ลดลง 
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 แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวและบริการและ
ธุรกิจต่อเนื่องด้านการ
ท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยว
และบริการที่มีมาตรฐาน
และมมีูลค่าสูง 
 
แผนพัฒนาจังหวัดยกรดับ
การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
และมีคณุภาพ 

 

 แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาและส่งเสรมิการผลติและ
การแปรรปูเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม
สินค้าเกษตรหลักของภาค 
 
แผนพัฒนาจังหวัดออกแบบแนว
ทางการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหลักและ
สินค้าอัตลักษณ์พื นถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
เป้าหมายของจังหวัดต้องการเป็น
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน บนฐานของจังหวัดที่มีทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่น ามาสูร่ายได้
ครัวเรือนท่ีต้องอาศัยต้นทุนด้านนี 
ในการเลี ยงชีพ จังหวัดออกแบบ
ประเด็นการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อน าไปสู่
ความยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสูร่ายไดท้ี่
เพยีงพอและยั่งยืน โดยตัวชี วัด
รายได้ครัวเรือนที่เพ่ิมขึ นจะ
สะท้อนให้เห็นถึงการกระจาย
รายได้    
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ประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด 

1. การสร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัด
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคง
และยั่งยืน  
 

 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 
 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก  และ
พลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื นที่ 
และมีความยั่งยืน 

     

สาระส าคัญ
ของ

แผนพัฒนา
จังหวัดตรัง 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 
 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั งตัวชี วัดและค่าเปา้หมาย) 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 1 ต่อป ี
2) รายได้ครัวเรือนเพิม่ขึ นร้อยละ 3 ต่อป ี
3) จ านวนหมู่บ้านปลอดยาเสพตดิร้อยละ 10 ของจ านวนชุมชนหรือหมู่บ้านทั งหมด

ที่มีปัญหาเกีย่วกับยาเสพติด 
4) อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต 

ร่างกายและเพศ ไมเ่กินร้อยละ 40 
5) อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ไม่เกินร้อยละ 48 
6) พื นที่ป่าเพิ่มขึ นร้อยละ 0.125  
7) ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 4  
8) คุณภาพน  าผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
9) จ านวนพะยูนเพิ่มขึ น 15 ตัว ภายในปี 2570 
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แผนงาน 1. การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของ
จังหวัด ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้า      
อัตลักษณ์พื นถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

4. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

  

1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
โครงสร้างพื นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกสูม่าตรฐานการท่องเที่ยว
แบบมีส่วนร่วม 

2. เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ บุคลากรและการ
บริการดา้นการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการตลาด ประชาสมัพนัธ์ และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และคณุภาพ  

 
 
 
 

1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตเ้ศรษฐกิจ
ฐานราก ของคนทุกช่วงวัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
แรงงานในระบบและนอกระบบ 
แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

4. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

5. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสังคม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 

 
 
 
 
 

1. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า ส่งเสรมิ
การปลูกป่าแบบบูรณาการ และเพิ่ม
พื นที่สีเขียว 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน  า แหล่งน  า
ต่างๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทางเลือกเพื่อลดปญัหา
สิ่งแวดล้อม 

4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในการจัดการขยะแบบ
บูรณาการและเป็นระบบ 

6. แก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งแม่น  า 
และชายฝั่ง 

7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองพะยูนและ
ถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์ทะเลหายาก 

     

โครงการ
ส าคัญ 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพชื
ทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ให้แก่
เกษตรกรในพื นที่จังหวัดตรัง 

2. โครงการส่งเสริม 
พืชสมุนไพรอัตลักษณ์พื นถิ่นตรงั 

1. โครงการปรับปรุงห้องน  า – ห้อง
สุขาประจ าแหล่งท่องเที่ยวตรัง   
อันดามันเกตเวย ์

2. โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาล
นครตรังสู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง
ปลอดภัยและความเข้มแข็งของ
ชุมชนจังหวัดตรัง 

2. โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
ชุมชนอยู่ดีตน้แบบจังหวัดตรัง 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบ
บูรณาการ  และเพิ่มพื นที่สีเขียวใน
เขตเมือง ชุมชน สองข้างทางและ
ริมฝั่งแม่น  าล าคลอง 

2. โครงการผลิตพนัธุ์สัตวน์  าจืดหายาก 
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3. โครงการสร้างมูลคา่เพิ่มพืชอัต
ลักษณ์ประจ าถิ่น 

4. โครงการกินดี อยู่ดี วิถีตรัง 

5. การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลติ
และประสิทธิภาพของปาล์ม
น  ามันในพื นที่จังหวัดตรัง 
 

3. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
บุคลากรท่องเที่ยวตน้แบบ New 
Normal (Smart Tourism 
Initiatives Program) 

4. โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง 

5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัด
ตรัง (cultural and traditional 
tourism) 

3. โครงการช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบ
ปัญหาทางอาชีพและกลุ่มเปราะบาง     
ให้มีงานท าและมีรายได ้

4. การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาสในพื นที่จังหวัด
ตรัง 

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสงัคม
รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรจังหวัดตรัง 

6. โครงการจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 
จังหวัดตรัง 

(ปลาสร้อยนกเขา และปลาซิว
ควาย) เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน  า
ธรรมชาต ิ

3. โครงการระบบควบคุมหม้อไอน  า
ด้วย IOT (Smart Boiler) 

4. โครงการ smart city น าร่องเพื่อ
พัฒนาและติดตั งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศด้วยระบบดิจทิัล
เพื่อการตัดสินใจเมืองอัจฉริยะ
ทางดา้นสิง่แวดล้อม 

5. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
ชุมชน 

6. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น  าตรัง หมู่ที่ 10 ต าบลทา่
สะบา้ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

7. โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยนูและ
หญ้าทะเลจังหวัดตรัง 

 



ค ำน ำ 

 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ

บริหาร เชิงพ้ืนที่ (Area-based Approach) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองผ่านแผนพัฒนาจังหวัด และจังหวัดสามารถจัดท าค าขอ
งบประมาณได้เอง ดังนั้น แผนพัฒนาจังหวัดจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่   

 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 จัดท าตามพระราชกฤษฎีกา   
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักความครอบคลุมของมิติการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ โดยให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งมุ่งหวังให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ     
ระดับต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่มีผลปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือมุ่งสู่ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต    
ที่ดีและยั่งยืน” ตามเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดตรัง ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

1.1 ที่ตั้ง 
ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามัน

แห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.52 ตารางกิโลเมตร  ขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับที่ 4 
ของภาคใต้ และล าดับที่ 33 ของประเทศ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 
828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อย
ใหญ่จ านวน 54 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ เช่น เกาะลิบง ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะมุก 
และเกาะกระดานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง เป็นต้น ตรังมีอาณาเขตติดต่อ
จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 

จังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน   

มหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด 

กั้นอาณาเขต) 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน  

มหาสมุทรอินเดีย 
 

1.2 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ   
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูงต่ า สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจาย       

อยู่ทั่วไป พ้ืนที่ราบมีจ านวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว  ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจาก
เหนือจรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง  พ้ืนที่ป่าของจังหวัดตรัง   
มีประมาณร้อยละ 23 ของพ้ืนที่ (ข้อมูลปี 2563) สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ส าหรับพ้ืนที่ที่ติดทะเล    
มีป่าชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
1.3.1 ฤดูกาล จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน 

โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและ  
แห้งแล้ง  ส่วนภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกชุก  เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย ส าหรับตรังอยู่ทาง   
ฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย  ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก 
จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 
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1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรก   
จะมีฝนตกสม่ าเสมอและฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 

2) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

1.3.2 ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัด
ประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ 

1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
1.3.3 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน  
ตารางที่ 1 แสดงสถิติข้อมูลของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน      

ในจังหวัดตรังตั้งแต่ ปี 2556-2563 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า  
1) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 2563 อยู่ที่ 27.87 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด

และต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 35.59 และ 22.64 องศาเซลเซียส ตามล าดับ  
2) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 79.57 มีความชื้นสัมพัทธ์

สูงสุดและต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับร้อยละ 97.33 และร้อยละ 46.33 ตามล าดับ 
3) ปริมาณฝนตกตลอดปี 2563 อยู่ที่ 2,214.60 มิลลิเมตร โดยจ านวนวันที่มีฝน

ตกตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไปมีทั้งหมด 192 วัน 
4) ข้อมูลสถิติในตารางที่ 1 พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 8 ปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

เล็กน้อยเฉลี่ยปีละ 0.03 องศาเซลเซียส ขณะที่ปริมาณฝนตกเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 120.35 มิลลิเมตร 
และจ านวนวันที่ฝนตกตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนปีละ 11.52 วัน 

 
ตารางท่ี 1 สรุปสถิติรายการข้อมูลที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศของจังหวัดตรังในรอบ 8 ปี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2563    
 

 
ปี พ.ศ. 

อ ุณหภ ูมิ (เซลเซียส) ความกด ความชื้นสัมพัทธ ์ ปริมาณฝน
ตกเฉลี่ย
(มม.) 

จ านวน ปริมาณ 
เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย อากาศเฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย วันที ่

ฝนตก 
ฝนสูงสุด 
(มม.) ตลอดปี สูงสุด ต่ าสุด ตลอดปี สูงสุด ต่ าสุด 

2556 27.54 34.99 22.54 1009.33 81.47 98.75 45.42 878.2 57 85.5 
2557 27.44 35.08 22.20 1009.92 80.50 97.67 45.42 2,195.1 183 76.6 
2558 27.67 35.49 21.85 1010.54 79.40 97.50 44.25 2,083.8 170 90.7 
2559 28.11 35.88 22.22 1009.82 79.59 98.00 45.75 2,657.0 176 122.8 
2560 27.41 35.34 22.50 1009.54 82.74 98.75 47.67 3,221.6 219 136.1 
2561 27.60 34.99 22.65 1009.93 80.83 98.42 47.08 2,315.0 185 91.4 
2562 27.75 35.00 22.43 1010.00 79.93 98.08 44.42 2,094.4 170 92.9 
2563 27.87 35.59 22.64 1009.68 79.57 97.33 46.33 2,214.6 192 82.6 

 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    
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1.4 แหล่งน้ าส าคัญ 
แหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดตรังมีต้นก าเนิดอยู่ในพ้ืนที่ภู เขาและเทือกเขาด้าน        

ทิศตะวันออกของจังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้นๆ และมีความลาดชันสูง  โดยระบายลงสู่ทางด้าน     
ทิศตะวันตก มีจ านวนรวมทั้งหมด 176 สาย ประกอบด้วยแม่น้ าสายส าคัญ 2 สาย คือ  

1) แม่น้ าตรัง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุง และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่ แม่น้ าตรังยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีล าน้ า
สาขาที่ส าคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองล าภูรา 
และคลองนางน้อย แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 5 อ าเภอ คือ อ าเภอรัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอ
วังวิเศษ อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากน้ ากันตัง 
อ าเภอกันตัง 

2) แม่น้ าปะเหลียน มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงและ 
จังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน 
คลองล าแคลง คลองล าปลอก คลองห้วยด้วน คลองล าพิกุล คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลอง
ล าชาน แม่น้ าปะเหลียนไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 2 อ าเภอ คือ อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลียน 
แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 
 

2. การปกครอง 
จังหวัดตรังแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน และมี

การบริหารราชการ ดังนี้ 
2.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค   

ประกอบด้วย 33 หน่วยงาน ได้แก่  
1. ส านักงานจังหวัดตรัง  
2. ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 
3. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
4. ส านักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
5. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
6. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
7. ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
8. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 
9. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
10. ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
11. ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 
12. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
13. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
14. ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 
15. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
16. ส านักงานคลังจังหวัดตรัง 
17. ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
18. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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19. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
20. ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง 
21. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
22. ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง 
23. ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 
24. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง 
25. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 
26. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
27. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
28. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 
29. ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 
30. ส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง 
31. ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
32. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง 
33. เรือนจ าจังหวัดตรัง 

2.2 การบริหารราชการส่วนกลาง  
จ านวน  71  หน่วยงาน ได้แก่ 

1. สังกัดกระทรวงคมนาคม    5  หน่วยงาน 
2. สังกัดกระทรวงแรงงาน    1  หน่วยงาน 
3. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   12 หน่วยงาน 
4. สังกัดกระทรวงการคลัง    4 หน่วยงาน 
5. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  2 หน่วยงาน 
6. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    15 หน่วยงาน 
7. สังกัดกระทรวงพาณิชย์    2 หน่วยงาน 
8. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    6 หน่วยงาน 
9. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 หน่วยงาน 
10. สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    2 หน่วยงาน 
11. สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
12. สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   2 หน่วยงาน 
13. สังกัดกระทรวงยุติธรรม    1 หน่วยงาน 
14. สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี    2 หน่วยงาน 
15. สังกัดกระทรวงกลาโหม    5 หน่วยงาน 
16. สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   1 หน่วยงาน 

2.3 รัฐวิสาหกิจ       19 หน่วยงาน  
2.4 หน่วยงานอิสระ       16  หน่วยงาน 
2.5  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    1 แห่ง 
2. เทศบาล      22 แห่ง 
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 - เทศบาลนคร                                               1 แห่ง 
 - เทศบาลเมือง                                              1 แห่ง 

- เทศบาลต าบล                                            20 แห่ง 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบล     77 แห่ง 
 
 

3. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,073,449 ไร่1 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร 

รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ได้ 5 
ประเภท ดังนี้ 

(1) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 139,359 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.54  
(2) พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,018,705 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.66 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่     

ใช้ปลูกไม้ยืนต้น จ านวน 1,926,588 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.69 ของพ้ืนที่ทั้งหมดในจังหวัดตรัง 
รองลงมาเป็นพื้นที่นา และไม้ผล ซึ่งมีเพียง 33,162 ไร่และ 27,326 ไร่ตามล าดับ    

(3) พ้ืนที่ป่าไม้ 780,626 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.41 ในจ านวนนี้ เป็นป่าสมบูรณ์ร้อยละ 
24.17 และอีก 1.24 เป็นป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 

(4) พ้ืนที่น้ า 95,865 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.12 (5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 38,894 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.27 

(5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 38,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.27  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2561 

 

4. ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 
จ านวนประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 640,574 คน แยก

เป็นประชากรหญิงมี 327,206 คนคิดเป็นร้อยละ 51.08 และชาย 313,368 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.92 มีจ านวนครัวเรือน 234,956 ครัวเรือน คิดเป็นจ านวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน 2.73 คน
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ต่อ 1 ครัวเรือน มีอัตราความหนาแน่นของประชากร 130.26 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ตารางที่ 2 
แสดงข้อมูลประชากรของจังหวัดตรังเมื่อแยกตามอ าเภอและสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1) จ านวนประชากร อ าเภอเมืองตรังเป็นอ าเภอที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดรวม 
155,408 คนคิดเป็นร้อยละ 24.26 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด รองลงมา คือ อ าเภอห้วยยอด
มีประชากรอาศัยอยู่ 94,385 คน คิดเป็นร้อยละ 14.73 ส่วนอ าเภอที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย
ที่สุดคือหาดส าราญมีประชากรเพียง 16,903 คน คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของประชากรทั้งหมด   

2) ความหนาแน่นประชากร อ าเภอที่มีประชากรอยู่หนาแน่นมากท่ีสุดคือ อ าเภอเมืองตรัง    
คิดเป็นประชากร 290.1 คนต่อพ้ืนที่ 1 ตร.กม. รองลงมาคืออ าเภอนาโยงมีประชากร 270.59 คน 
ส่วนอ าเภอสิเกามีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดคือ 73.13 คนต่อ 1 ตร.กม.  

3) ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย คิดจากจ านวนประชากรหารด้วยจ านวนครัวเรือนในแต่ละอ าเภอ 
ค่าเฉลี่ยของขนาดครัวเรือนในจังหวัดเท่ากับ 2.73 คนต่อ 1 ครัวเรือน อ าเภอหาดส าราญเป็นอ าเภอ
ที่มีขนาดครัวเรือนใหญ่ที่สุดที่ 3.48 คน รองลงมาคือ อ าเภอกันตัง ส่วนอ าเภอเมืองตรังเป็นอ าเภอ  
ที่มีขนาดครัวเรือนเล็กที่สุดที่ 2.35 คนเพราะเป็นสังคมเมือง  

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลประชากรจังหวัดตรังแยกตามอ าเภอ  

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร ความ
หนาแน่น
ประขากร 
(คน/ตร 
กม.) 

ขนาดของ
ครัวเรือน 
(คน ต่อ 

1 
ครัวเรือน) 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

เมืองตรัง 533.87 66,011 73,735 81,673 155,408  24.26 291.10 2.35 
กันตัง 609.63 29,006 43,246 43,669 86,915 13.57 142.57 3.00 

ปะเหลยีน 973.13 23,217 32,936 33,906 66,842 10.43 68.69 2.88 
ย่านตาขาว 431.05 21,542 31,422 33,006 64,428 10.06 149.47 2.99 

สิเกา 523.98 13,917 19,270 19,051 38,321 5.98 73.13 2.75 
ห้วยยอด 747.27 34,050 46,670 47,715 94,385 14.73 126.31 2.77 
วังวิเศษ 477.13 15,240 21,588 21,881 43,469 6.79 91.11 2.85 
นาโยง 165.02 14,956 21,612 23,040 44,652 6.97 270.59 2.99 
รัษฎา 232.42 11,156 14,396 14,855 29,251 4.57 125.85 2.62 

หาดส าราญ 224.00 4,861 8,493 8,410 16,903 2.64 75.46 3.48 
รวม 4,917.52 234,956 313,368 327,206 640,574 100.00 130.26 2.73 

ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

5. ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 

5.1 ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 84.06 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 15.74 

ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18 และศาสนาอ่ืนๆ (ซิกช์ ฮินดู และอ่ืนๆ) รวมร้อยละ 0.02 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลการนับถือศาสนา  

ศาสนา 
เพศ รวม(คน) ร้อยละ 

ชาย(คน) หญิง(คน) 
  

พุทธ 159,294 168,855 328,149 84.06 
คริสต์ 319 389 708 0.18 
อิสลาม 30,453 30,006 61,459 15.74 
ซิกส์ 12 14 26 0.01 
ฮินดู -    1 1 0.00 
อ่ืนๆ 18 20 38 0.01 
รวม 190,098 200,284 390,382 100 

ที่มา :  อ้างอิงจากข้อมูลรายงานทั่วไปจังหวัดตรัง ปี 2564 
 

ประชาชนชาวจังหวัดตรังส่วนใหญ่มีศรัทธาในศาสนาพุทธ  ภายในจังหวัดตรังแต่ละอ าเภอ
และต าบลจะมีวัดศาสนาพุทธและส านักสงฆ์เกือบทุกแห่ง  ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีเชื้อสายมา
จากชาวจีน ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการถือศีลกินเจตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ  
ศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อยตามประเพณีของชาวจีนไปบ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนใน
ตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา  แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด ต่างก็
ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพ้ืนเมืองชาวตรังปฏิบัติตามครรลอง
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา    
ซึ่งสืบเนื่องมาจากอินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้า
ด่านของจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่เป็นเมือง
เอกวัฒนธรรมของตรัง จึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วันตรุษ 
วันสารท พิธีทางศาสนา 

 

5.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม  
จังหวัดตรังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะการแสดงและหัตถกรรม  

ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า ศิลปหัตถกรรม เช่น การประดิษฐ์เสื่อเตย มีดพร้า
(นาป้อ) ผ้าทอพ้ืนเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก  

ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยังคง
ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา  ประเพณีของชาวตรังที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่  

- ประเพณีแต่งงาน จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วม
รับประทานอาหาร  จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์  มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน        
โดยเจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย  ส าหรับแขกที่รับเชิญไปร่วม
ขบวนแห่หรือรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อย
พิถีพิถัน สามารถแต่งกายตามสบาย  เมื่ออาหารชนิดสุดท้ายขึ้นโต๊ะ หลังจากรับประทานเสร็จ     
แขกก็จะกลับหมด ให้เจ้าภาพมีเวลาจัดเก็บท าความสะอาดสถานที่ต่อไป 
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- ประเพณีงานศพ  เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์แผ่น
ประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย สาเหตุการตาย  สถานที่ตั้งศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ และ
รายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน ร้านค้าทั่วไป 
และจะส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือความสะดวก
ของแขกที่ไปและความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย ในงานจะมีญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงไปร่วมงานคับคั่ง 
แขกที่ไปในงานทุกคนจะได้รับบัตรขอบคุณ  ในบัตรระบุ วันที่  เวลา  สถานที่เผาหรือฝังศพไว้ในวัน
เคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารจ านวนมาก  การเคลื่อนศพออก
จากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน  เมื่อถึงปลายทางแล้ว รถทุกคัน
จะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ าใจจากเจ้าภาพ    

- ประเพณีกินเจ จะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ า ถึงวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 9 ของจีน โดยจัดปีละครั้ง
ในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฝ่ายอ่านบทสวดมนต์ร่วมกันประกอบพิธี
กินเจ และเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันก าหนด เพ่ือให้ร่างกายบริสุทธิ์และอัญเชิญ   
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้มาเป็นพยานในการ
ประกอบพิธีกินเจ ส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์ และเต๋า เพ่ือให้เกิดศรัทธาในการ
รักษาศลี   

 

6. โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
6.1 ไฟฟ้า 
ข้อมูลสถานการณ์การเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนในแต่ละอ าเภอ แสดงในตารางที่ 4 

จากข้อมูลพบว่า ตรังมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 99.63  มีครัวเรือนเพียงร้อยละ 
0.04 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอีกร้อยละ 0.13 ที่มีปัญหาเนื่องจากครัวเรือนเหล่านั้นตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
หวงห้ามซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ในตารางที่ 4 พบว่า อ าเภอเมืองตรังมีครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้าได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 99.97  ส าหรับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในจังหวัดอยู่ที่ 116.39          
เมกะวัตต์ 
ตารางท่ี 4 ร้อยละครัวเรือนที่มี/ไม่มีไฟฟ้าใช้รายอ าเภอ  

อ าเภอ 
ร้อยละครัวเรือน 

มีไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้า  มีปัญหา  
เมอืง 99.97 0.00 0.01 
สิเกา 99.17 0.04 0.02 
นาโยง 99.13 0.03 0.03 
กันตัง 99.55 0.05 0.02 
ย่านตาขาว 99.40 0.02 0.01 
ปะเหลียน 99.40 0.01 0.03 
หาดส าราญ 99.63 0.01 0.00 
ห้วยยอด 99.84 0.00 0.01 
วังวิเศษ 99.96 0.00 0.00 
รัษฎา 99.96 0.24 0.00 

รวม 99.63 0.04 0.13 
ที่มา : อ้างอิงจากรายงานข้อมูลทั่วไปจงัหวัดตรัง ปี 2564      
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6.2 ประปา  
6.2.1 การแบ่งเขตการบริหารงานการประปา  

1) พ้ืนที่จ่ายน้ าแบ่งตามเขตอ าเภอ ประกอบไปด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ 
    อ าเภอเมืองตรัง  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 

- เทศบาลนครตรัง    
- เทศบาลต าบลโคกหล่อ   
- อบต.หนองตรุด    
- อบต.บ้านโพธิ์    
- อบต.บ้านควน    
- อบต.บางรัก    
- อบต.นาโต๊ะหมิง    
- อบต.นาตาล่วง    

  อ าเภอนาโยง  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
- เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ  
- อบต.นาโยงเหนือ    
- อบต.นาโยงใต้    

    อ าเภอสิเกา  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
- อบต.นาเมืองเพชร   

    อ าเภอย่านตาขาว  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
       - อบต. ทุ่งค่าย    

2) จังหวัดตรังมีสถานีการผลิตน้ าประปาของการประปาภูมิภาค จ านวน 4 สถานี 
ได้แก่ สถานีการประปาภูมิภาคเมืองตรัง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอกันตัง และอ าเภอห้วยยอด     
โดยทั้ง 4 สถานีมีก าลังการผลิตรวม 2,790 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ผลิตน้ าได้ต่อปีรวม 21,381,100 ลบ.ม.  
จ านวนผู้ใช้น้ า 50,907 ราย ปริมาณน้ าที่จ าหน่ายให้ผู้ใช้รวม 10,564,000 ลบ. ม. หรือร้อยละ 
49.41 ของก าลังการผลิตทั้ง 4 สถานี 

 
ตารางท่ี 5 สถานการณ์ผลิตของสถานีการประปาภูมิภาคในจังหวัด  

สถานีการ
ประปา 

ก าลังผลิต 
(ลบ.ม./ชม.) 

ปริมาณน ้ำที่ผลิต
ได ้ทั้งหมด 
(ลบ.ม) 

ปริมาณน ้ำจ าหน ่าย
ให้ผู้ใช้(ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้ำจ่าย
สาธารณะและ
รั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้ำที่
ใช้ระบบ 
(ลบ.ม.) 

จ านวนผ ู้ใช้น ้ำ
(ราย) 

เมืองตรัง 1,050 7,897,000 3,872,000 3,784,000 241,000 19,532 

ย่านตาขาว 330 2,944,000 1,524,000 1,329,000 91,000 7,339 

กันตัง 700 5,329,000 2,715,000 2,450,000 164,000 11,963 

ห้วยยอด 710 5,211,000 2,453,000 2,393,000 365,000 12,073 

รวม 2,790 21,381,000 10,564,000 9,956,000 861,000 50,907 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 
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6.3 โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 
จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่วนบริการ

ลูกค้าจังหวัดตรัง จ านวน 112 ชุมสาย จ านวนเลขหมาย 33,902 เลขหมาย เปิดใช้ 15,133 เลขหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 44.64 ของจ านวนเลขหมายทั้งหมด 

ข้อมูลปี 2561 (ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ) พบว่า จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือคิดเป็น
ร้อยละ 88.83 ปี 2562 จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 66.04 และจ านวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 27.06 ผลส ารวจครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์และมีการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 13.72 มีคอมพิวเตอร์ใช้ และครัวเรือนร้อยละ 77.28 มีการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

  

6.4 ด้านการคมนาคม 
การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ 
1) การคมนาคมทางบก 
ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลัก  

ในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั ้นยังมีถนนเชื ่อมโยงจากจังหวัดไปอ าเภอต่าง ๆ 
สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง 

2) ทางรถไฟ  
มีบริการรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆละ 1 ขบวน และ

ขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 ขบวน 
3) ทางอากาศ   
จังหวัดตรังมีท่าอากาศยานตรัง ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองตรัง ห่างจากเทศบาลนครตรัง 

ประมาณ 7 กิโลเมตร มีสายการบินที่ให้บริการในปี 2563 จ านวน 3 สายการบินได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย 
นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร ์  

4) ทางน้ า   
มีท่าเรือแยกประเภทเป็น ท่าเรือพาณิชย์และท่าเรือท่องเที่ยวดังนี้  
4.1) ท่าเรือพาณิชย์ จ านวน 5 ท่า ตั้งอยู่ในอ าเภอกันตังท้ัง 5 ท่าได้แก่  
 (1) ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลกันตัง 

ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ รองรับเรือล าเลียงสินค้า 
 (2) ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส 

ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบางเป้า เป็นท่าเทียบเรือสินค้าประเภทเทกอง รองรับเรือล าเลียงสินค้า  
 (3) ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณ

แม่น้ าตรัง ต าบลนาเกลือ ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง รองรับเรือล าเลียงสินค้าขนาด 1,500 ตัน
กรอส  

 (4) ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบ่อน้ า
ร้อน บริการสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ รองรับเรือล าเลียงสินค้าขนาด 1,500-2,500 ตันกรอส  

 (5) ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาเกลือ  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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4.2) ท่าเรือท่องเที่ยว จ านวน 5 ท่า คือ  
(1) ท่าเทียบเรือปากเมง ตั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา   
(2) ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ตั้งอยู่บริเวณบ้านควนตุ้งกู อ าเภอกันตัง มีเรือโดยสารและ

บรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน ให้บริการวิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกูกับเกาะมุก
 (3) ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา มีเรือ
โดยสารและเพลาใบจักรยาวและเรือโดยสารขนาดใหญ่ 

(4) ท่าเทียบเรือตะเสะ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ       
มีเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน – เป็นท่าเรือประมงเข้า-ออก 
มีจ านวน 34 ท่า/แพปลา 

(5) ท่าเรือหยงสตาร์ ตั้งอยู่บริเวณต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

7. การเกษตรและปศุสัตว์ที่ส าคัญ 
7.1 การเกษตร 

7.1.1 พื้นที่ท าการเกษตร จากข้อมูลส านักงานเกษตรจังหวัด ปี 2563 พ้ืนที่ถือ
ครองเพ่ือการเกษตรรวม 1,701,611 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ครัวเรือน
เกษตรกรในจังหวัดตรังมีทั้งสิ้น 75,602 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.18 ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด ข้อมูลพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดตรัง 1 ครัวเรือนมีพ้ืนที่ท าเกษตรเฉลี่ย 22.51 ไร่ 
จากตารางที่ 6 สามารถสรุปข้อมูลส าคัญได้ดังนี้  

1) อ าเภอห้วยยอดมีพ้ืนที่เกษตร 302,592 ไร่ ซึ่งนับเป็นอ าเภอที่มีขนาดพ้ืนที่
ส าหรับการเกษตรมากที่สุดเมื่อเทียบกับอ าเภออ่ืนๆ รองลงมาคืออ าเภอวังวิเศษ มีพ้ืนที่เกษตร
จ านวน 242,445 ไร่ ส่วนอ าเภอที่มีพ้ืนที่เกษตรน้อยที่สุดคืออ าเภอหาดส าราญ มีพ้ืนที่เกษตร
เท่ากับ 40,400 ไร่  

2) อ าเภอที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรสูงสุดคือ อ าเภอวังวิเศษ 
โดยใช้เนื้อที่ร้อยละ 81.30 ของเนื้อที่ในทั้งหมด รองลงมาคืออ า เภอนาโยง ใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 78.91 ของพ้ืนที่ในอ าเภอทั้งหมด ส่วนอ าเภอที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรน้อยที่สุดคือ  อ าเภอหาดส าราญ โดยใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 28.86  

3) อ าเภอห้วยยอดเป็นอ าเภอที่มีจ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้าน เกษตร  
มากที่สุด จ านวน 13,032 ครัวเรือน รองลงมาคือ อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 11,495 ครัวเรือน 
ส่วนอ าเภอหาดส าราญ เป็นอ าเภอที่มีจ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรน้อยที่สุดมีเพียง 
2,193 ครัวเรือน   

4) อ าเภอที่มีสัดส่วนครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรมากที่สุดคือ อ าเภอนาโยง   
คิดเป็นร้อยละ 46.01 ของครัวเรือนทั้งหมดในอ าเภอ รองลงมาคือ อ าเภอหาดส าราญ (ร้อยละ 
45.11) ส่วนอ าเภอท่ีสัดส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรน้อยที่สุดคือ อ าเภอเมืองตรัง คิดเป็น
ร้อยละ 17.15 

5) ข้อมูลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต่อ 1 ครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนอ าเภอวังวิเศษ    
ใช้พ้ืนที่เกษตรมากที่สุด 38.39 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาคืออ าเภอสิเกา ใช้พ้ืนที่เกษตรเฉลี่ย 
31.08 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนครัวเรือนในอ าเภอเมืองตรัง ใช้พื้นที่เกษตร 15.09 ไร่ต่อ 1 ครัวเรือน  
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ตารางท่ี 6 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2563  

ที ่ อ าเภอ 

พ้ืนที่ ครัวเรือน 
พ้ืนที่

เกษตร (ไร)่ 
ต่อ

ครัวเรือน 
ทั้งหมด(ไร่ ) เกษตร(ไร)่ 

สัดส่วนการ
ใช้พ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตร

(%) 

ทั้งหมด เกษตร 
เกษตร 
(%) 

1 เมืองตรัง 333,670.63 173,416 51.97 67,011 11,495 17.15 15.09 
2 กันตัง 381,021.88 183,159 48.07 29,006 9,354 32.25 19.58 
3 ย่านตา

ขาว 
269,410.63 154,943 57.51 21,542 9,002 41.79 17.21 

4 ปะเหลยีน 608,206.25 239,369 39.36 23,217 8,341 35.93 28.70 
5 สิเกา 327,489.38 186,233 56.87 13,917 5,992 43.06 31.08 
6 ห้วยยอด 467,046.25 302,592 64.79 34,050 13,082 38.42 23.13 
7 วังวิเศษ 298,203.13 242,445 81.30 15,240 6,315 41.44 38.39 
8 นาโยง 103,135.63 81,384 78.91 14,956 4,856 46.01 16.76 
9 รัษฎา 145,265.63 97,670 67.24 11,156 4,972 32.57 19.64 
10 หาด

ส าราญ 
140,000.00 40,400 28.86 4,861 2,193 45.11 18.42 

รวม 3,073,449.41 1,701,611 55.36 234,956 75,602 32.18 22.51 
  ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
 

7.1.2 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
จังหวัดตรังมีพืชเศรษฐกิจหลักส าคัญ 2 ชนิด คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ส่วนที่เหลือ

เป็น ไม้ผล และข้าว ตารางที่ 7 สามารถสรุปข้อมูลส าคัญได้ดังนี้ 
1. ยางพารามีพ้ืนที่เพาะปลูก 1,434,445 ไร่ เก็บเกี่ยวได้ 1,252,088 ไร่     

คิดเป็นร้อยละ 87.29 ของพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราทั้งหมด ในปี 2563 จังหวัดมีผลผลิตยางพารา
เฉลี่ยต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 260.39 กิโลกรัม คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี 11,650.14 บาท  

2. ปาล์มน้ ามัน เป็นพืชที่มีแนวโน้มจ านวนพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น มีการปลูกทดแทน
พ้ืนที่ยางพาราที่หมดอายุกรีด และการขยายไปในพ้ืนที่ลุ่มต่ าและพ้ืนที่นาร้าง  ปัจจุบัน พ้ืนที่ปลูก
ปาล์มเท่ากับ 285,295 ไร่ เก็บเกี่ยวได้ 261,083 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.51 ของพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มทั้งหมด  ปี 2563 จังหวัดได้ผลผลิตปาล์มเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 2,998.97 กิโลกรัม     
คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี 14,340.27 บาท  

3. ไม้ผลส าคัญได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ยังมีพ้ืนที่ปลูกไม่มาก   
พ้ืนที่ปลูกจะกระจายในทุกอ าเภอรวม 10,901 ไร่ เก็บเกี่ยวได้ 8,891 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.56 
ของพ้ืนที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด ในจังหวัดจะใช้พ้ืนที่ปลูกมังคุดมากที่สุด (3,526 ไร่) รองลงมาคือ
ทุเรียน (3,339 ไร่)  ในปี 2563 มังคุดเป็นไม้ผลที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุดจ านวน 1,361 ตัน 
รองลงมาเป็นลองกอง 954 ตัน  แต่เมื่อคิดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีพบว่า ทุเรียนให้ผลผลิตต่อไร่
สูงสุดคิดเป็น 544.35 กิโลกรัม และยังให้ผลตอบแทนต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 54,435.48 บาท 
ผลตอบแทนนี้นอกจากจะเป็นผลตอบแทนสูงสุดในบรรดาไม้ผลแล้ว ยังสูงกว่าผลตอบแทนต่อไร่     
ที่ได้จากยางและปาล์มน้ ามัน 3 เท่า   



- 13 - 
 

4. ข้าว มีพ้ืนที่ปลูกหลักใน 3 อ าเภอ คือ ห้วยยอด นาโยง และอ าเภอเมืองตรัง  
การปลูกมีแนวโน้มลดลงเพราะถูกทดแทนโดยปาล์มน้ ามัน  ในปี 2563 พ้ืนที่ปลูกข้าวมี 11,065 
ไร่ เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด ผลผลิตรวม 4,227.60 ตัน  คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 
382.07 กิโลกรัม สร้างผลตอบแทน 3,820.15 บาทต่อไร่  เมื่อคิดปริมาณข้าวที่จังหวัดผลิตได้
พบว่ายังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดซึ่งต้องการราว 73,000 ตันต่อปี (ค านวณจาก คน
ไทย 1 คนกินข้าวเฉลี่ย 312 กรัมต่อวัน)     

 
ตารางท่ี 7 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปี 2563  

ชนิด/ชื่อพืช 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่เกษตร (ไร่) ผลผลิต ผลตอบแทน/ไร่/ปี 

เพาะปลูก 
(ไร่) 

เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ให้
ผลผลิต 
(%) 

ปริมาณ มูลค่า 
กิโลกรมั บาท 

(ตัน) (ลบ.) 

1. ไม้ยืนต้น 98,660 1,719,740 1,513,171 87.99 1,109,017 18,331 732.9 12,114.29 
   ยางพารา 74,399 1,434,445 1,252,088 87.29 326,036 14,587 260.39 11,650.14 
 ปาล์มน้ ามัน 24,261 285,295 261,083 91.51 782,981 3,744 2,998.97 14,340.27 

2. ไม้ผล 7,699 10,901 8,891 81.56 3,943 157.88 443.48 17,757.28 
    เงาะ 475 1,304 1,257 96.4 683 17.08 543.36 13,587.90 

ทุเรียน  1,240 3,339 1,736 51.99 945 94.50 544.35 54,435.48 
มังคุด 878 3,526 3,270 92.74 1,361 27.22 416.21 8,324.16 

  ลองกอง 5,106 2,732 2,628 96.19 954 19.08 363.01 7,260.27 
3. ข้าว 2,063 11,065 11,065 100 4,227.60 42.27 382.07 3,820.15 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
 

7.1.3 สภาพการณ์พืชเศรษฐกิจของจังหวัดปี 2562-2563 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 7 รายการของจังหวัดระหว่าง          

ปี 2562-2563  ข้อมูลในตารางจะเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว       
และมูลค่าผลผลิตที่ได้ จากข้อมูลพบว่า  

1) ยางพารา พ้ืนที่ เพาะปลูกยางพาราไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2562          
แต่ปริมาณผลผลิตในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.23 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่    
ในปี 2563 เท่ากับ 227.29 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ขณะที่มูลค่าผลผลิตยางพารา    
ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 5.35 ซึ่งมาจากผลผลิตและราคาผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าปี 2562 

2) ปาล์มน้ ามัน ในปี 2563 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเท่ากับ 285,295 ไร่ เพ่ิมขึ้น
จากปี 2562    ร้อยละ 1.26 ผลผลิตปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยจากปี 2562 ร้อยละ 7.09 และ
ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็น 2,744.46 กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 5.76 มูลค่าปาล์ม
น้ ามันในปี 2563 เท่ากับ 3,743 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่ 2,230 ล้านบาท ร้อยละ 
67.85 ซึ่งมาจากราคาปาล์มน้ ามันปี 2563 สูงกว่าปี 2562   
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3) กลุ่มไม้ผล พ้ืนที่ปลูกเงาะ และลองกอง มีแนวโน้มลดลง เพราะราคาผลไม้     
ตามฤดูกาลในปัจจุบันไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก ส าหรับ ทุเรียน และมังคุด พ้ืนที่ปลูก       
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตามราคาและความต้องการของตลาด ส าหรับปริมาณผลผลิต ทุเรียน และมังคุด 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณพ้ืนที่ ประกอบกับสภาพอากาศมีความเหมาะสมในการติดดอกออกผล 

4) ข้าว พ้ืนที่ปลูกข้าว ผลผลิต และมูลค่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการปลูกข้าวไร่      
ในพ้ืนที่ปลูกยางพาราใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน   

 
ตารางท่ี 8 สภาพการณ์พืชเศรษฐกิจของจังหวัดปี 2562-2563 
 

พืช พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี ม ูลค่า (ล้านบาท) 

2562 2563 2562 2563 %YoY 2562 2563 %YoY 2562 2563 %YoY 

ยางพารา 1,434,44

5 

1,434,44

5 

322,081 326,035 +1.23 224.53 260.39 +13.77 13,846 14,587 +5.35 

ปาล์มน้ ามัน 281,735 285,295 731,134 782,981 +7.09 2,595.11 2,998.97 

 

+13.37 2,230 3744 +67.89 

เงาะ 1,353 1,304 

 

1,042 683 -34.45 770.14 543.36 -39.18 16.68 17.08 +2.40 

ทุเร ียน 3,328 3,339 1,902 945 -50.32 571.51 544.35 -4.99 192.6 94.50 -50.93 

มังคุด 3,585 3,526 1,795 1,361 -24.18 500.70 416.21 -20.30 35.9 27.22 -24.18 

ลองกอง 2,734 

 

2,732 1,115 954 -14.44 358.06 363.01 +1.36 17.8 19.08 -7.19 

ข้าว 11,065 11,065 

 

4,227 4,227 0 

 

381.99 382.07 +0.02 63.4 42.27 -33.33 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
 

มูลค่าการผลิตของพืชเศรษฐกิจ 7 รายการของจังหวัดในปี 2563 อยู่ที่ 18,531 ล้านบาท 
ร้อยละ 78.72 ของมูลค่าพืชเศรษฐกิจทั้งหมดมาจากยางพารา และร้อยละ 20.20 มาจากปาล์ม
น้ ามัน  ดังนั้น มูลค่าพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรังพึ่งพายางพาราและปาล์มน้ ามันเป็นหลัก ข้อมูลของ
ยางพาราและปาล์มน้ ามันภายในจังหวัดที่ส าคัญมีดังนี้   

(1) ยางพารา 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลยางพาราส าคัญของทุกอ าเภอในจังหวัดตรังในปี 2563 ข้อมูล

ส าคัญประกอบด้วยจ านวนครัวเรือนชาวสวนยางพารา เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตทั้งปี 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ มูลค่าผลผลิต และรายได้ทั้งปีของครัวเรือนชาวสวนยางพารา ข้อค้นพบจาก
ตารางที่ 9 มีดังนี้   

 (1.1) อ าเภอห้วยยอดเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่ส าคัญของจังหวัดตรัง เพราะมี
จ านวนครัวเรือนชาวสวนยางพารามากที่สุด มีเนื้อที่ปลูกยางพาราและเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด        
มีผลผลิตยางพาราต่อปีสูงที่สุด และสร้างมูลค่าจากยางพาราให้จังหวัดตรังมากที่สุด  รองลงมาเป็น
อ าเภอปะเหลียน และอันดับ 3 เป็นอ าเภอวังวิเศษ   

 (1.2) จังหวัดตรังมีผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวเท่ากับ 260 กิโลกรัม
ต่อไร่ ใกล้เคียงกับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของภาคใต้ในปี 2561 ที่ 261 กิโลกรัมต่อไร่  อ าเภอสิเกา     
มีผลผลิตเฉลี่ยยางพาราสูงที่สุดที่ 267 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ อ าเภอกันตัง  ส่วนอ าเภอ     
ที่มีผลผลิตต่ าสุดคือ  อ าเภอหาดส าราญและอ าเภอรัษฎา อยู่ที่ 241 และ 248 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี   

 (1.3) รายได้ของครัวเรือนชาวสวนยางพาราในจังหวัดตรังคิดจาก มูลค่าผลผลิต
หารด้วยจ านวนครัวเรือนในแต่ละอ าเภอ  จากข้อมูลพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนเกษตรกร
ยางพาราในจังหวัดเท่ากับ 196,064.46 บาท  ครัวเรือนในอ าเภอสิเกาจะมีรายได้ต่อปีจาก
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ยางพารามากที่สุดเท่ากับ 263,479.71 บาท อันดับ 2 เป็นครัวเรือนในอ าเภอวังวิเศษ          
ส่วนครัวเรือนในอ าเภอนาโยงมีรายได้จากยางพาราน้อยที่สุดที่ 129,286.21 บาทต่อปี  

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลยางพารารายอ าเภอในจังหวัดตรัง ประจ าปี 2563  

ที ่ อ าเภอ คร ัวเรือน 
เน้ือที่ (ไร่) ผลผลิต มูลค ่า 

(ลบ.) 

รายได้ต่อ
ครัวเรือน 
(บาท) เพาะปลูก เก็บเกี่ยว รวม (ตัน) กก./ไร ่

1 เมอืงตรัง 10,368 150,569 147,230 38,427 262.00 1,719 165,798.61 

2 กันตัง 8,325 153,586 113,850 30,512 265.00 1,365 163,963.96 

3 ย่านตาขาว 
 
 

8,315 139,272 133,135 34,881 263.00 1,561 
 
 

187,733.01 

4 ปะเหลยีน 9,145 220,068 172,130 44,582 259.00 1,995 218,152.00 

5 สิเกา 5,397 127,568 119,980 31,795 267.00 1,422 263,479.71 

6 ห้วยยอด 13,615 262,743 246,449 64,570 258.00 2,889 212,192.43 
7 วังวิเศษ 7,227 192,120 157,630 41,457 262.00 1,855 256,676.35 

8 นาโยง 5,716 71,760 66,576 16,511 243.00 739 129,286.21 

9 รัษฎา 4,427 83,733 67,980 16,655 248.00 745 168,285.52 

10 หาดสำราญ 1,864 33,026 27,128 6,646 241.00 297 159,334.76 

รวม 74,399 1,434,445 1,252,088 326,035 260.00 14,587 196,064.46 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

(2) ปาล์มน้ ามัน   
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลปาล์มน้ ามันส าคัญของทุกอ าเภอในจังหวัดตรังในปี 2563  

ข้อมูลส าคัญประกอบด้วยจ านวนครัวเรือน  เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตทั้งปี ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ มูลค่าผลผลิต และรายได้ทั้งปีของครัวเรือนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามัน  ข้อค้นพบจาก
ตารางที่ 10 มีดังนี้   

(1.1) อ าเภอวังวิเศษเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของจังหวัดตรัง โดยพิจารณา
จากขนาดพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และมูลค่าการขายปาล์มน้ ามันซึ่งมากที่สุด
เมื่อเทียบกับอ าเภออ่ืน  รองลงมาเป็นอ าเภอสิเกา ซึ่งมีปริมาณผลผลิตเป็นอันดับ 1 และมีปริมาณ
และมูลค่าของผลผลิตเป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 เป็นอ าเภอห้วยยอด   

(1.2) จังหวัดตรังมีผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,998.97 กิโลกรัมต่อไร่  
อ าเภอสิเกามีผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามันสูงที่สุดที่ 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ อ าเภอห้วยยอด
และอ าเภอวังวิเศษที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย -3,050.01 และ 3,002.01 กิโลกรัมต่อไร่ อ าเภอที่ให้
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าสุดคือ อ าเภอรัษฎาและหาดส าราญ ทั้งสองอ าเภอได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่           
ที่ 2,810.04 และ 2,810.05 กิโลกรัม ตามล าดับ 

(1.3) รายได้ต่อปีของครัวเรือนชาวสวนปาล์มน้ ามันในจังหวัดเท่ากับ 154,321.75 บาท 
ต่อครัวเรือน  ครัวเรือนที่มีรายได้ปลูกปาล์มมากที่สุดคือครัวเรือนในอ าเภอสิเกา 206,451.61 บาท 
อันดับ 2 เป็นครัวเรือนในอ าเภอวังวิเศษ  ส่วนครัวเรือนในอ าเภอนาโยงน้อยที่สุดที่ 81,879.20 บาท
และเป็นอ าเภอที่ได้ปริมาณผลผลิตน้อยท่ีสุด  
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ตารางท่ี 10 ข้อมูลปาล์มน้ ามันรายอ าเภอในจังหวัด ประจ าปี 2563  

ที ่ อ าเภอ คร ัวเรือน 
พ้ืนทีป่ลูก 

(ไร่) 
พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

มูลค ่า 
(ล้านบาท) 

รายได้ต่อครัวเรือน 

1 เมอืงตรัง 2,803 24,186 21,903 64,614 2,950 309 110,239.03 

2 กันตัง 2,910 34,077 30,827 92,173 2,990 441 151,546.39 
3 ย่านตาขาว 1,497 14,141 13,221 38,209 2,890 183 122,244.49 

4 ปะเหลยีน 2,009 26,632 24,895 74,809 3,005 358 178,198.11 

5 สิเกา 3,410 56,012 47,490 147,219 3,100 704 206,451.61 

6 ห้วยยอด 4,702 49,208 47,073 143,573 3,050 686 145,895.36 

7 วังวิเศษ 3,889 52,141 49,324 148,071 3,002 708 182,051.94 

8 นาโยง 745 4,973 4,482 12,863 2,870 61 81,879.20 

9 รัษฎา 1,256 14,016 12,734 35,783 2,810 171 136,146.50 
10 หาดสำราญ 1,040 9,909 9,134 25,667 2,810 123 118,269.23 

รวม 24,261 285,295 261,083 782,981 2,998.97 3,744 154,321.75 
หมายเหตุ : คิดมูลค่าที่ผลผลติ 4.78 บาท/กิโลกรมั 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

7.2 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
7.2.1 สภาพการณ์ด้านการประมงทะเล  
จังหวัดมีชายฝั่งด้านทะลอันดามันยาว 119 กิโลเมตร และมีเกาะรวม 54 เกาะ ดังนั้น 

จึงมีกิจกรรมประมงทางทะเลซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ประมงพ้ืนบ้าน และ ประมงพาณิชย์ 
ดังนี้   

(1) ประมงพื้นบ้าน 
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง 

อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอปะเหลียน มีอาชีพประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ประมาณ 5,000 ครัวเรือน  ใช้เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านตามฤดูกาลที่เหมาะสม แต่ละครัวเรือน      
มีเครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด เช่น อวนลอยกุ้ง/ปลา อวนปู ลอบหมึก ไซ เบ็ดราว เป็นต้น       
ในการท าประมงแต่ละครั้ง ชาวประมงจะใช้แรงงานในครัวเรือน 1-3 คน โดยจะท าประมงตั้งแต่
บริเวณชายฝั่งและห่างจากฝั่งไม่เกิน 10 กิโลเมตร ขึ้นกับความยาวเรือประมงที่ใช้   

รายได้ของชาวประมงตกวันละ 500 - 2,000 บาท จากการน าผลผลิตที่ได้ไป
จ าหน่ายเองหรือจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางในชุมชน  ใน 1 ปี จะท าประมงได้ 2 ช่วง รวม 9 เดือน 
เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 25 วัน (ช่วงที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม ช่วงที่ 2 พฤศจิกายน-ธันวาคม) 
ช่วงสิงหาคม-ตุลาคม เป็นหน้ามรสุมชาวประมงที่ใช้เรือเล็กไม่สามารถท าประมงได้ จึงประกอบ  
อาชีพเสริม บางรายใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการซ่อมเรือและเครื่องมือประมง  

(2) ประมงพาณิชย์ 
กิจกรรมประมงพาณิชย์ส าคัญของจังหวัดตั้งอยู่ในอ าเภอกันตังซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีปัจจัย

แวดล้อม ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรคนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พ้ืนที่ของอ าเภอกันตังเป็น
ปากแม่น้ า มีร่องน้ ารองรับเส้นทางเดินเรือขนาดใหญ่ทุกชนิด มีแหล่งชุมชนประกอบอาชีพประมง
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พาณิชย์  มีธุรกิจและโรงงานครบทั้งโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เช่น ท่าเทียบเรือ ห้องเย็น 
แพปลา โรงงานอุตสาหกรรม สัตว์น้ าที่จับได้จะส่งขายให้กับแพปลา ห้องเย็น โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งในและต่างพ้ืนที่  มีบางส่วนส่งไปยังตลาดกลางสัตว์น้ าระดับประเทศ 

 
7.2.2 จ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมง 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลครัวเรือนที่ท าประมง ในจังหวัดมีครัวเรือนที่ประกอบ

อาชีพประมง 2,218 ครัวเรือน แยกเป็นประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ ปี 2563 พบว่า 
ครัวเรือนประกอบอาชีพประมงมีอยู่ทุกอ าเภอในจังหวัดตรัง  โดยอ าเภอกันตังมีจ านวนครัวเรือน     
ที่ประกอบอาชีพประมงมากที่สุด 588 ครัวเรือน รองลงมาคืออ าเภอปะเหลียน และอ าเภอย่านตาขาว 
จ านวนเรือประมงในจังหวัดตรังมีจ านวนทั้งสิ้น 1,919 ล า ประกอบการประมงใน 5 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอกันตัง ปะเหลียน ย่านตาขาว สิเกา และอ าเภอหาดส าราญ เรือประมงทั้ง 1,919 ล า 
แบ่งเป็นเรือชายฝั่งซึ่งเป็นประมงพ้ืนบ้าน 1,702 ล า และเป็นประเภทเรือพาณิชย์ 217 ล า ข้อมูลปี 
2563 พบว่า เรือทุกล าในจังหวัดได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้ว   
 
ตารางท่ี 11 ครัวเรือนที่ท าประมงและจ านวนเรือประมงรายอ าเภอ ปี 2563 

ล าดับท ี่ อ าเภอ คร ัวเรือน เรือประมง (ล า) 
ชายฝั่ง พาณิชย ์ รวม 

1 กันตัง 588 705 215 920 
2 นาโยง 22    
3 ปะเหลียน 351 315 - 315 
4 เมอืงตรัง 282    
5 ย่านตาขาว 289 16 - 16 
6 รัษฎา 28    
7 วังวิเศษ 110    
8 สิเกา 173 420 2 422 
9 ห้วยยอด 275    
10 หาดสำราญ 100 246 - 246 

 รวม 2,218 1,702 217 1,919 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

7.2.3 จ านวนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลจ านวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและจ านวนโรงเพาะฟักรายอ าเภอ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจะแยกประเภทการเพาะเลี้ยงเป็น กุ้งทะเล ปลาทะเล และปลาน้ าจืด  ส่วนของ
โรงเพาะฟัก จะมีเฉพาะกุ้งทะเลและสัตว์น้ าจืด  ไม่พบข้อมูลการรายงานโรงเพาะฟักปลาทะเล   

จังหวัดตรังมีจ านวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งหมด 2,218 ราย แบ่งเป็นเพาะกุ้งทะเล 
499 ราย ปลาทะเล 510 ราย และปลาน้ าจืด 1,209 ราย  อ าเภอกันตังมีจ านวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ ามากที่สุด รองลงมาคือ อ าเภอปะเหลียน ส่วนจ านวนโรงเพาะฟักในจังหวัดตรังมีทั้งหมด 20 โรง 
แบ่งเป็นเพาะฟักกุ้งทะเล 5 โรงและสัตว์น้ าจืดอีก 15 โรง   
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ตารางท่ี 12 จ านวนผู้ประกอบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปี 2563 
 

ที่ อ าเภอ 
จ านวนผ ู้เพาะเลี้ยงสัตว ์น ำ้ (ราย) จ านวนโรงเพาะฟ ัก (ราย) 

กุ้งทะเล ปลาทะเล ปลาน ำ้จืด รวม กุ้งทะเล สัตว ์น ำ้จืด รวม 

1 เมืองตร ัง 0 0 282 282 0 4 4 
2 กันตัง 208 253 127 588 2 4 6 
3 ย่านตาขาว 50 3 236 289 1 1 2 
4 ปะเหลียน 107 144 100 351 0 1 1 
5 สิเกา 81 70 22 173 2 1 3 
6 ห้วยยอด 0 0 275 275 0 1 1 
7 วังวิเศษ 0 0 110 110 0 0 0 
8 นาโยง 0 0 22 22 0 1 1 
9 รัษฎา 0 0 28 28 0 1 1 
10 หาดส าราญ 53 40 7 100 0 1 1 
รวม 499 510 1,209 2,218 5 15 20 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 
 

7.2.4 จ านวนธุรกิจผู้ประกอบการสินค้าประมงต่อเนื่อง 
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าประมงในปี 2563 ผู้ประกอบการใน

กลุ่มนี้รับผลผลิตจากชาวประมงและผู้ประกอบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อเนื่องมาแปรรูป เช่น ห้องเย็น 
โรงงานปลาป่น โรงงานน้ าปลา หรืออาจเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมผลผลิต ได้แก่ ธุรกิจ   
โรงน้ าแข็ง กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้มีทั้งสิ้น 17 ราย กระจายใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกันตัง 
อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอเมืองตรัง ประกอบด้วย ธุรกิจโรงน้ าแข็ง 4 ราย ห้องเย็น 5 ราย 
โรงงานปลาป่น 5 ราย โรงงานน้ าปลา 1 ราย และโรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง 2 ราย  
 
ตารางท่ี 13 ธุรกิจผู้ประกอบการสินค้าประมงต่อเนื่อง 
 

ที ่ อ าเภอ โรงน้ าแข็ง ห้องเย็น 
โรงงาน 
ปลาป่น 

โรงงาน 
น้ าปลา 

โรงงาน
สัตว์น้ า
กระป๋อง 

1 กันตัง 3 3 5 - 1 
2 สิเกา - - - - - 
3 ปะเหลียน - - - 1 - 
4 หาดส าราญ - - - - - 
5 เมืองตรัง 1 2 - - 1 

รวม 4 5 5 1 2 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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7.2.5 ปริมาณและมูลค่าการประมงและการเพาะเลี้ยง 
ตารางที่ 14 แสดงปริมาณและมูลค่าของการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปี 

2563  ข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ าที่จับจากธรรมชาติในปี 2563 มีปริมาณ 47,713 ตัน สร้างมูลค่าได้ 
1,413.39 ล้านบาท  ขณะที่ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงได้แก่ ปริมาณกุ้งทะเลปริมาณ 
18,760 ตัน มูลค่า 2,888 ล้านบาท  รวมมูลค่าจากการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเท่ากับ 
4,319.39 ล้านบาท  
 
ตารางท่ี 14 ปริมาณและมูลค่าของการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปี 2563 

ผลผลิตสตัว์น้ าที่จับจากธรรมชาติ ผลผลิตสตัว์น้ าจากการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ าทะเล (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) กุ้งทะเล (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

47,713 1,431.39 18,760 2,888 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตรัง       

7.3 การปศุสัตว์  
7.3.1 การเลี้ยงสัตว ์
สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และโค การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร

ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการท าสวนยางพารา สวนปาล์ม  โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์    
หลายชนิดเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีการใช้พื้นที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลักไปเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็น
รายได้เสริมของครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมในปัจจุบัน คือ โคเนื้อ แพะ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่  

- โคเนื้อ มีการส่งเสริมให้เลี้ยงกันในทุกอ าเภอ ในปี 2563 มีจ านวนโคเนื้อ 
87,625 ตัว  อ าเภอที่เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดคืออ าเภอเมืองตรัง จ านวน 20,708 ตัว รองลงมาคือ 
อ าเภอสิเกา จ านวน 14,353 ตัว มีการส่งเสริมให้เลี้ยงทุกอ าเภอเนื่องจากปริมาณโคเนื้อที่ผลิตได้ยัง
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ปัจจุบันมีเกษตรกร 5 กลุ่ม ในพ้ืนที่อ าเภอรัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอสิเกา 
และอ าเภอนาโยง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน สร้างรายเสริมให้แก่เกษตรกรในการยังชีพ
และผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย 

- แพะ จังหวัดมีการเลี้ยงแพะ 15,398 ตัว กระจายทุกอ าเภอ อ าเภอที่มีการเลี้ยง
แพะมากที่สุดอันดับ 1 คือ อ าเภอกันตัง รองลงมาคืออ าเภอสิเกา และอ าเภอปะเหลียน  แพะที่เลี้ยง
เป็นแพะเนื้อพันธุ์ผสมพ้ืนเมืองใช้เวลาเลี้ยง 6-7 เดือน ขายได้ตัวละ 2,000 – 3,000 บาท หรือ
กิโลกรัมละ 150 บาท  นอกจากนั้น ยังมีการจ าหน่ายมูลแพะในราคากระสอบละ 40 บาท เพ่ือใช้
บ ารุงพืชผลต่างๆ ด้วย   

- สุกร  จังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อสุกรมากและปัจจุบันยังต้องน าเข้าจากจังหวัด
ใกล้เคียงอีกเป็นจ านวนมากเพ่ือแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าด้วยการท าหมูย่าง  จังหวัดตรังมีการเลี้ยงสุกร
รวมทั้งสิ้น 73,385 ตัว ในปี 2563 พบว่า อ าเภอห้วยยอด (17,989) และ อ าเภอเมืองตรัง 
(13,252) เลี้ยงสุกรมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ของจังหวัด  อ าเภอหาดส าราญเลี้ยงสุกรน้อยที่สุด
เพียง 52 ตัว  ปัจจุบันมีฟาร์มสุกรที่พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม จ านวน 21 ฟาร์ม  

-  ไก่ เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ได้แก่ 
1) ไก่เนื้อ ในจังหวัดมีบริษัทใหญ่ ๆ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในลักษณะ

การประกันราคาผลผลิต ไก่เนื้อสามารถส่งเสริมให้เลี้ยงได้หลายพ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร์มไก่เนื้อเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม 64 ฟาร์ม ตารางที่ 15 พบว่า มีการเลี้ยงไก่เนื้อทั้งจังหวัด 4,606,138 ตัว อ าเภอ
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ที่เลี้ยงมากที่สุดคือ อ าเภอรัษฏา รองลงมาคืออ าเภอห้วยยอด ปัจจุบันจ านวนไก่เนื้อที่จังหวัดผลิตได้
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในจังหวัด   

2) ไก่ไข่ ในจังหวัดมีจ านวนไก่ไข่ 584,314 ตัว อ าเภอที่เลี้ยงไก่ไข ่      
มากที่สุด คืออ าเภอปะเหลียน 353,185 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60.44 ของจ านวนไก่ไข่ทั้งจังหวัด 
รองลงมาคืออ าเภอรัษฎา 51,427 ตัว ปัจจุบันการผลิตไก่ไข่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายใน
จังหวัดซึ่งต้องการจ านวนไก่ไข่เพ่ือออกไข่ส าหรับบริโภคเท่ากับจ านวนประชากรในจังหวัดตรัง      
คือ 640,574 ฟองต่อวัน (ประเมินจากความต้องการบริโภคไข่ไก่ 1 ฟองต่อคนต่อวัน) นอกจากนี้ 
ยังมีความต้องการไข่ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของจังหวัด เช่น ขนมเค้กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด และเบเกอรี่ ปัจจุบันมีฟาร์มไก่ไข่ที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 2 
ฟาร์ม 
 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลจ านวนสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญในปี 2563 

อ าเภอ 
จ านวนสัตว ์ (ต ัว) 

โคเน ื้อ แพะ สุกร ไก่เน ื้อ ไก่ไข ่
เมืองตร ัง 20,708 1,920 13,256 342,500 31,063 
กันตัง 7,068 3,614 3,415 446,500 57,836 
ย่านตาขาว 6,221 1,353 9,125 533,248 33,144 
ปะเหล ียน 4,221 2,331 2,158 138,000 353,185 
สิเกา 14,353 2,654 4,989 80,500 10,608 
ห้วยยอด 7,684 454 17,989 889,520 5,748 
วังวิเศษ 8,151 701 8,274 75,000 5,886 
นาโยง 9,845 403 4,682 99,700 34,851 
รัษฎา 4,580 639 9,445 1,971,670 51,427 
หาดส าราญ 4,794 1,329 52 29,500 566 

รวม 87,625 15,398 73,385 4,606,138 584,314 
ที่มา : ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดตรัง       
 

7.3.2 ผลผลิตและมูลค่าที่ได้  
ตารางที่ 16 แสดงผลผลิตจากสัตว์เศรษฐกิจ 5 รายการ และมูลค่าผลผลิต ในปี 

2563 มูลค่าผลผลิตค านวณจากราคาผลผลิตเฉลี่ยในปีนั้นแล้วคูณด้วยผลผลิต ผลผลิตของโคเนื้อ 
แพะ สุกร และไก่เนื้อจะคิดจากน้ าหนักของสัตว์ 1 ตัว โดยก าหนดน้ าหนักของโคเนื้อ 1 ตัวเท่ากับ 
250 กิโลกรัม แพะ 1 ตัวหนัก 20 กิโลกรัม สุกร 1 ตัวหนัก 90 กิโลกรัม และไก่เนื้อ 1 ตัว      
หนัก 1.8 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตของไก่ไข่เป็นไข่ไก่ โดยแม่ไก่ 1 ตัวออกไข่ได้วันละ 1 ฟอง มูลค่า
ผลผลิตที่ได้จากสัตว์เศรษฐกิจทั้ง 5 รายการในจังหวัดรวม 2,071,523,150 บาท เป็นมูลค่าที่มา
จากโคเนื้ อมากที่ สุ ด  791,662,500 บาท รองลงมาได้มาจากมูลค่ าของไก่ ไข่ จ า นวน 
479,867,874 บาท   
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ตารางท่ี 16 ผลผลิตที่ได้/มูลค่าผลผลิต ปี 2563 

ชนิดสัตว ์ จ านวนสัตว ์
ข้อมูลผลผลิต ราคาเฉลี่ย 

(บาท/หน่วย) 
มูลค ่าผลผลิต 

(บาท) จ านวน หน่วยนับ 
โคเนื้อ 35,185 8,796,250 กก. 90 791,662,500 
แพะ 4,652 93,040 กก. 150 13,956,000 
สุกร 65,640 5,907,600 กก. 80 472,608,000 
ไกเ่นื้อ 4,706,138 8,471,048 กก. 37 313,428,776 
ไก่ไข่ 584,314 159,955,958 ฟอง 3 479,867,874 

รวมมูลค่าผลผลิตต่อป ี 2,071,523,150 
ที่มา : ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดตรัง       

7.4 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน  
 ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ มีวิสาหกิจทั้งหมด 

688 แห่ง สมาชิก 13,090 ราย อ าเภอสิเกามีวิสาหกิจมากที่สุด 110 ราย และเป็นอ าเภอที่มี
สมาชิกมากที่สุด 2,015 ราย  รองลงมาคืออ าเภอห้วยยอด มีวิสาหกิจ 102 ราย และสมาชิก 
1,985 ราย  
 

ตารางท่ี 17 วิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัดตรัง ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
วิสาหกิจชมุชน 

จ านวนกลุ่ม จ านวนสมาชิก (ราย) 
1 เมืองตรัง 81 1,620 
2 กันตัง 88 1,655 
3 ปะเหลยีน 53 1,085 
4 ย่านตาขาว 54 1,000 
5 สิเกา 110 2,015 
6 ห้วยยอด 102 1,985 
7 วังวิเศษ 75 1,350 
8 นาโยง 53 1,060 
9 รัษฎา 47 940 

10 หาดส าราญ 25 380 
รวมท้ังหมด 688 13,090 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   
 

 

7.5 ข้อมูลสหกรณ์ 
จังหวัดมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรวม 84 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 74 แห่ง และ

กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่ม  สหกรณ์ทั้ง 74 แห่ง มี 5 ประเภท ประเภทสหกรณ์การเกษตรมีมากที่สุด
จ านวน 54 แห่ง และมีสมาชิกสหกรณ์ประเภทนี้มากที่สุดจ านวน 65,744 คน รองลงมาเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์จ านวน 11 แห่ง สมาชิกรวม 18,854 คน  อันดับ 3 เป็นสหกรณ์บริการมีการ
จัดตั้งจ านวน 7 แห่ง สมาชิก 3,131 คน  ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งเป็นประเภทกลุ่มเกษตรกร
ท าสวนทั้งหมดและมีสมาชิกรวม 1,728 คน  
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ตารางท่ี 18 ข้อมูลสหกรณ์ในปี 2563  

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง       
 

7.6 ข้อมูลสินค้า OTOP  
ตารางที่ 19 แสดงสินค้า OTOP ที่ส าคัญของจังหวัด 10 อันดับแรกจากการจัดอันดับของ

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง   
 
ตารางท่ี 19 สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด (Product Hero) 

สินค้า ชื่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
1. ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะซอย 9 
2. น้ าพริกมะขาม/เอ้ือพุงปลา น้ าพริกมะขาม/เอ้ือพุงปลา 
3. หมูย่างล าภูรา หมูย่างล าภูรา 
4. ขนมจีบ ขนมจีบป้าพิณ 
5. ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร ถ้ าเลเขากอบ 
6. ขนมเต้าส้อ ขนมเต้าส้อเจ๊ดา 
7. เค้ก/ขนมจีบ ร้าน OTOP เมืองตรัง สาขา 1 นาท่ามใต้ 
8. ขนมจีบ ขนมแม่จวน 
9. เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ 
10. ข้าวย าทางเลือก ร้านทางเลือก 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดตรัง ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
8. อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

8.1 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด   
ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง แยกตามอ าเภอ ข้อมูลจะ

แสดงเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทราบหรือ
ได้รับการอนุญาตก่อน  จากข้อมูลพบว่า มีโรงงานจ าพวกที่ 2 และ 3 รวม 465 โรงงาน กระจาย
อยู่ทุกอ าเภอ มูลค่าเงินลงทุน 13,949,940,449 บาท อ าเภอเมืองตรังมีจ านวนโรงงานมากที่สุด 
128 โรงงาน รองลงมาคืออ าเภอห้วยยอดจ านวน 70 โรงงาน อ าเภอหาดส าราญเป็นอ าเภอที่มี
โรงงานน้อยที่สุด 7 โรงงาน   

ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก 
(คน) 

1.สหกรณ์การเกษตร    53 65,744 
2.สหกรณ์ประมง                 1 152 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์          11 18,854 
4.สหกรณ์บริการ                7 3,131 
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน        2 278 

รวม 74 88,159 
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อ าเภอกันตังมีมูลค่าเงินลงทุนในอุตสาหกรรมมากที่สุดรวม 3,437,375,000 บาท 
รองลงมา คืออ าเภอรัษฎา อุตสาหกรรมในจังหวัดมีการจ้างงาน 24,645 คน การจ้างงานมากที่สุด
อยู่ในอ าเภอเมืองตรัง 9,570 คน รองลงมาคืออ าเภอกันตัง 4,617 คน ส าหรับอ าเภอหาดส าราญ 
มีการจ้างงานน้อยที่สุด 22 คน   
 
ตารางท่ี 20 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุน และคนงาน แยกรายอ าเภอในปี 2563 

อ าเภอ 
โรงงานอุตสาหกรรม                 
(จ าพวกที่ 2 และ 3) 

เง ินลงทุน (บาท) 
คนงาน (คน) 

รวม ชาย หญ ิง 

เมืองตรัง 12
8 

2,402,268,485 9,570 3,149 6,421 

กันตัง 49 3,437,375,000 4,617 2,235 2,382 

ย่านตาขาว 50 1,644,297,614 2,239 1,467 772 

ปะเหลียน 21 219,907,000 603 327 276 

สิเกา 49 1,503,175,805 2,475 1,591 884 

ห้วยยอด 70 1,162,972,345 2,186 1,620 566 

วังวิเศษ 34 530,614,200 1,793 1,171 622 

นาโยง 31 112,399,000 386 244 142 

รัษฎา 26 2,924,131,000 754 586 168 

หาดส าราญ 7 12,800,000 22 19 3 

รวม 465 13,949,940,449 24,645 12,409 12,236 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
หมายเหต ุ โรงงานจ าพวกที ่1   คือ โรงงานอ ุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการได้โดยไมต่้องขออน ุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน 
โรงงานจ าพวกที ่2  คือ โรงงานอ ุตสาหกรรมที่จะตอ้งแจ ้งให้เจ้าหนา้ที่ทราบก่อนประกอบกิจการ 
โรงงานจ าพวกที ่3  คอื โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะประกอบ

กิจการโรงงานได ้
ตารางที่ 21 แสดงสถิติโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง ปี 2563 แสดงเฉพาะโรงาน

อุตสาหกรรมจ าพวกที่ 2 และ 3 และแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป็น 15 กลุ่ม จากข้อมูลเงินลงทุน
เฉลี่ยต่อโรงงานและการจ้างงานเฉลี่ยต่อ 1 โรงงานพบว่า การจ้างงานของโรงงานในกลุ่มเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืน ๆ จะสูงสุดที่ 106.43 คนต่อ 1 โรงงาน 
รองลงมาคือ โรงงานในกลุ่ม แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่มีการจ้างงาน 93.12 คนต่อโรงงาน  
และอันดับ 3 คือ โรงงานในกลุ่ม ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีการจ้างงานต่อ 1 โรงงานเท่ากับ 
92.83 คน   

กลุ่มโรงงานที่มีมูลค่าลงทุนสูงที่สุดคือ กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี มีค่าการลงทุน
เฉลี่ย 180 ล้านบาทต่อ 1 โรงงาน  อันดับ 2 คือยางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่ 80.03 ล้านบาทต่อ 1 
โรงงาน และอันดับ 3 กลุ่มแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ มูลค่าลงทุนเฉลี่ย 62.36 ล้านบาทต่อ 1 
โรงงาน  
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ตารางท่ี 21 สถิติโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง (จำพวก 2 และ 3) แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม 
เงินทุนรวม

(ลบ.) 
จ านวน
คนงาน 

จ านวน
โรงงาน 

ลงทุน/
โรงงาน 

คนงาน/
โรงงาน 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 117.07 329 5 23.41 65.80 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 1,057.43 3,157 43 24.59 73.42 
3 แปรรูปไม้และผลิตภณัฑ์จากไม ้ 5,113.31 7,636 82 62.36 93.12 
4 เครือ่งเรือนหร ือเครื่องตบแต่งในอาคาร

จากไม ้
แก ้ว ยาง หรอืโลหะอ ื่น ๆ 

144.96 745 7 20.71 106.43 

5 ผลิตกระดาษและผล ิตภัณฑ์กระดาษ 1.50 4 1 1.50 4.00 
6 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการ

ท าแม่พิมพ ์
19.00 8 1 19.00 8.00 

7 เคมีภัณฑ์และผล ิตภัณฑ์เคมี 180.00 33 1 180.00 33.00 
8 ผลิตภัณฑ์จากปโิตรเลียม 62.98 66 9 7.00 7.33 
9 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 5,041.83 5,848 63 80.03 92.83 
10 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 323.68 731 29 11.16 25.21 
11 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 9.38 45 3 3.13 15.00 
12 ผลิตภัณฑ ์โลหะ 143.18 204 12 11.93 17.00 
13 ผลิตเครื่องจักรและเครือ่งกล 268.95 96 7 38.42 13.71 
14 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณร์วมทั้ง

การซ่อม ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
430.43 314 16 26.90 19.63 

15 การผลิตอื่น ๆ 1,036.24 5,429 186 5.57 29.19 
รวม 13,949.94 24,645 465 34.38 40.24 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
 

ตารางที่ 22 แสดงจ านวนโรงงานที่ขออนุญาตประกอบและขยายกิจการโรงงานของ
จังหวัดตรัง ในปี 2563 มีโรงงานที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่จ านวน 27 โรงงาน รวมมูลค่า
การลงทุน 151.58 ล้านบาท มีการจ้างงานเพ่ิม 170 คน และมีโรงงานที่ขยายก าลังการผลิต          
3 โรงงาน รวมเงินลงทุน 79 ล้านบาท และว่าจ้างคนงานเพ่ิม 33 คน รวมในปี 2563 มีแผนการ
ลงทุนใหม่จ านวน 230.58 ล้านบาท และจ้างงานเพ่ิมรวม 203 คน 

 
ตารางท่ี 22 จ านวนโรงงานที่ขออนุญาตประกอบการและการขยายกิจการโรงงานในปี 2563 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 

ประเภทใบอนุญาต 
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

จ านวนโรงงาน เงินทุน (ล้านบาท) คนงาน 
ประกอบกิจการใหม่ 27 151.58 170 
ขยายโรงงาน 3 79 33 

รวม 30 230.58 203 
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ตารางที่ 23 แสดงสถิติของรายการข้อมูลจ านวนโรงงาน เงินลงทุนรวม และจ านวน
คนงาน ในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2563 จ านวนโรงงานในจังหวัดตรังปี 2563 ลดลงจาก       
ปี 2562 จ านวน 203 โรงงาน เงินลงทุนลดลง 258,975,230 บาท และมีผู้ถูกเลิกจ้างจ านวน 
1,165 คน เนื่องจากธุรกิจภาคการผลิตเพ่ือส่งออกหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว         
และประเทศคู่แข่งมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  กอปรกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อพิจารณาแนวโน้มการลงทุนของอุตสาหกรรมในจังหวัดตรังมี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ทั้งจ านวนโรงงาน เงินลงทุนรวม และจ านวนการจ้างงาน  
 
ตารางท่ี 23 สถิติรายปีของข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง ปี 2558-2563   

ปี จ านวนโรงงาน เงินทุนรวม คนงาน 
2563 465 13,949,940,449 24,645 
2562 668 14,208,915,679 25,810 
2561 668 14,182,524,179 25,731 
2560 629 10,562,554,590 24,403 
2559 588 17,156,223,976 23,360 
2558 617 9,838,972,732 19,554 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
 

8.2 อุตสาหกรรมหลักส าคัญ 
จังหวัดมีผลผลิตด้านเกษตรส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสัตว์น้ าทะเล ดังนั้น 

อุตสาหกรรมส าคัญของจังหวัดจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด้านการเกษตร โรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดหลายโรงงานยังเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นและใช้เทคโนโลยีดั้งเดิม กระบวนการ
ผลิตไม่ซับซ้อน และใช้แรงงานเข้มข้น   

ข้อมูลในตารางที่ 24 แสดงข้อมูลอุตสาหกรรมในจังหวัดที่เป็นหลักแยกได้ 4 ประเภทจาก 
165 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 8,741.663 ล้านบาท จ้างงาน 18,833 คน ข้อมูลราย
อุตสาหกรรมของจังหวัดมีดังนี้  

(1) อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด มีโรงงาน 63 โรงงาน มูลค่า
การลงทุน 5,041.823 ล้านบาท มีคนงานในอุตสาหกรรม 5,848 คน กลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรม
ยางพารานี้จัดได้ 5 กลุ่มตามลักษณะผลิตภัณฑ์ขั้นต้น กลางน้ า และปลายน้ า ได้แก่ กลุ่มยางแผ่นดิบ/   
ยางผึ่งแห้ง/ยางแผ่นรมควัน กลุ่มน้ ายางข้น กลุ่มยางแท่ง กลุ่มถุงมือยางทางการแพทย์ และกลุ่ม
หมอนยางพารา ในจังหวัดตรังมีจ านวนโรงงานที่อยู่ในกลุ่มยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแห้ง/ยางแผ่นรมควัน 
มากที่สุด 42 โรงงาน ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืนอีก 4 กลุ่ม แต่เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุน
และการจ้างงานพบว่า กลุ่มถุงมือยางการแพทย์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ 3,580 ล้านบาท และจ้างงาน 
2,035 คน 

(2) อุตสาหกรรมไม้ยางพารา มี 82 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 2,584.34 ล้านบาท     
จ้างงาน 8,164 คน กลุ่มนี้แยกเป็น 7 กลุ่มตามลักษณะผลิตภัณฑ์ มีทั้งอุตสาหกรรมที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทกลางน้ าและปลายน้ า  กลุ่มโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้คือ โรงงานแปรรูป
ไม้ยางพาราจ านวน 68 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 2,093 ล้านบาท และจ้างงานมากที่สุด 7,012 คน     
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  
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(3) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล มี 13 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 777.50 ล้านบาท 
จ้างงาน 4,430 คน  ในกลุ่มนี้แยกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอาหารกระป๋อง 
กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล และกลุ่มปลาป่น ในกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลจะมีจ านวนโรงงานมากที่สุด   
7 โรงงาน และจ้างงานมากที่สุด 3,144 คน ส่วนมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดจะอยู่ที่กลุ่มอาหาร
กระป๋องมีมูลค่า 502 ล้านบาท   

(4) อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม  มีกลุ่มเดียวซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 7 โรงงาน 
มูลค่าการลงทุน 338 ล้านบาท และจ้างคนงาน 391 คน 

 
ตารางท่ี 24 ประเภทอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดตรัง ปี 2563 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน 
โรงงาน 

 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

คนงาน 

(คน) 
1. อุตสาหกรรมยางพารา 
- ยางแผน ่นดิบ/ยางผึ่งแห ้ง/ยางแผ่นรมควัน 42 216.260 1,656 
- น้ ายางข้น 11 352.520 749 
- ยางแท่ง/ยางเครฟ ยางสกร ิมเครฟสกิมบล็อก/ยางผสม 7 881.043 1,403 
- ผล ิตภัณฑ์ถุงมือยางทางการแพทย์ 2 3,580 2,035 
- หมอนยางพารา 1 12 5 
รวม 63 5,041.8

23 
5,848 

2. อุตสาหกรรมไม้ยางพารา 
- แปรรูปไม้ยางพารา 68 2,093 7,012 
- เครือ่งเรือนไม้/เฟอร์นิเจอร ์ไม้ (โต๊ะ, ตู้ เก ้าอี ้ชั้นวางของ) 3 133.89 696 

 - ท าวงกบ ประตู หนา้ต่าง 3 2.45 21 
- ของเล่นเดก็จากไม้ยางพารา 1 131 201 
- ชิ้นส่วนของเล่นเดก็จากไม้ยางพารา 1 9 28 
- ผล ิตไม้วีเนียร์ 2 153 160 
 - ผล ิตชน ิ้ ไม้สับ 4 62 46 

รวม 82 2,584.34 8,164 
3. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
- อาหารกระป๋อง 2 502.00 1,050 
- แปรรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหม ึก/กุ้ง) 7 219.60 3,144 
- ปลาปน่ 4 55.90 236 

รวม 13 777.50 4,430 
4. อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
- สกัดน้ ามันปาล์ม 7 338 391 

รวม 7 338 391 
รวมทั้งสิ้น 165 8,741.663 18,833 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
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9. การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
9.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
จังหวัดมุ่งหมายที่จะให้การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว

สมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งประวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวตรัง
เปลี่ยนแปลงช้า  และการให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี 

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของของจังหวัด 37 แห่งสามารถจัดกลุ่มได้ ดังนี้ 
1) แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก 

1.1)  ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเข้าสู่อ าเภอกันตัง 
เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรัง ได้น ามาปลูกไว้เพ่ือบุกเบิกอาชีพ       
สวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 

1.2) พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ตั้งอยู่ในอ าเภอกันตัง เป็นที่ตั้ง  
ของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรัง
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บุคคลส าคัญที่ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก 
เช่น การคมนาคม เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้ น าต้นยางต้นแรก      
มาปลูกในจังหวัดตรังจนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้  พิพ ิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง   
และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างครบถ้วน 

1.3) อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเวณ
สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนจะแวะไปท าความเคารพ 
บริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้งพระต าหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และมีประชาชนไปพักผ่อนเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น 

1.4) สวนสาธารณะควนต าหนักจันทน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนื้อที่
ประมาณ 250 ไร่  บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อนสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลและอ าเภอกันตังได้กว้างไกล  

1.5) สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน  มีลักษณะแบบ
คลาสสิก   ตัวอาคารเป็นเรือนไม้แบบปั้นหยา  ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราชด าเนินมายัง
อ าเภอกันตังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์       
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการรถไฟในอดีต 

1.6) พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง  ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง ต าบลน้ าผุด 
อ าเภอเมืองตรัง  เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัยมีลักษณะเด่น คือ     
พระเศียรทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า“เทริด” เป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นของสูง กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

1.7) เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตรังมีงานเทศกาลและงานประเพณี             
ที่หลากหลาย งานเทศกาลประเพณีท่ีส าคัญในระดับจังหวัดมี 9 งานได้แก่  

- งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได้รับการบันทึก Guinness World Record งานมีการ
จัดขึ้นประจ าทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เกาะกระดาน อ าเภอกันตัง  มีคู่บ่าวสาวจากประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วม มีการจัดขบวนแห่ขันหมากไปยังสถานที่ถ่ายท าพิธีวิวาห์ จัดกิจกรรมให้คู่บ่าว
สาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติด าน้ าลงสู่ใต้ทะเลเพ่ือท าพิธีส าคัญตามธรรมเนียมของ
ไทยได้แก่ พิธีรดน้ าสังข์และจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล  จากนั้นจะมีการจัดงานเลี้ยงยินดีบริเวณ
ชายทะเล  
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- งานเทศกาลขนมเค้กและหมูย่าง จัดขึ้นในเดือนกันยายน เค้กเมืองตรังเป็นที่ขึ้น
ชื่อไปทั่วประเทศว่าเป็นเค้กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองตรัง  
ส าหรับหมูย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อยจากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุงแล้วย่าง
ทัง้ตัวด้วยเตาย่างที่จัดท าเป็นพิเศษ  ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  

- งานเทศกาลกินเจจัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนจังหวัดใด  
ที่มีเทศกาลกินเจ มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์ไปตาม
อาคารบ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ด้วยการใช้ศาสตราวุธ  
ทิ่มแทงตามร่างกาย ปืนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนาม ฯลฯ โดยมิได้มีอาการเจ็บปวด      
หรืออันตรายแต่ประการใด 

- งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือให้ประชาชน     
มีความส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อ าเภอสิเกา แต่ก าลังจะ  
สูญพันธุ์ไป 

- งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจ าปีจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-15 
ธันวาคมทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกอ าเภอมาแสดงประกวดแข่งขัน  พร้อมทั้ง
การออกร้านจ าหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดตรังและของภาคใต้ 

- ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง หรืองาน
ประเพณีไหว้พระจันทร์ต าบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว
ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปด
ตามปฏิทินของจีนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงราย
สองข้างถนน เป็นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนัก  นอกจากนี้ ชาวทุ่งยาวส่วนหนึ่งจะแต่งกาย
ด้วยชุดกี่เพ้า ท าให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีนมากยิ่งขึ้น 

- ประเพณีสารทเดือนสิบ หรือการท าบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการท าบุญให้กับ
วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้ 
ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต" นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่
บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ท าบุญอุทิศไปให้ การท าบุญเดือนสิบในจังหวัดตรังจะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม    
8 ค่ า เดือน 10 กับ วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 

- ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์  งานประเพณีลากพระ       
งานชักพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบทอดมา
ยาวนานแล้ว งานจะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1 ค่ า เดือน 11  

- ประเพณีสงกรานต์  สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมา      
แต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงประเพณี    
ส่งท้าย ปีเก่า และต้อนรับปีใหม่จัดระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายนของทุกปี  

 
2) แหล่งท่องเที่ยวจากการสร้างสรรค์ 

2.1) กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เป็นชื่อต าบลหนึ่งในอ าเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอ
พ้ืนเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี      
เพ่ือสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 
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2.2) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต าบลไม้ฝาด มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า โดยรวบรวมพันธุ์
สัตว์น้ าจ านวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง เป็นต้น และบ่อ
แสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ าจืด และสัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ าขึ้นน้ าลงและทะเลลึกจากแหล่ง
ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ าแสนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 

2.3) สระกะพังสุรินทร์  เป็นแอ่งน้ าหรือหนองน้ าตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50 ไร่   
กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  
บริเวณรอบเป็นสวนสาธารณะส าหรับนั่งพักผ่อนได้และออกก าลังกายได้ 

2.4) สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ าผุดหรือเขาแปะช้อย) เป็น
สวนสาธารณะกลางเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบนเนื้อที่กว่า 280 ไร่  
สวนสาธารณะอยู่ในการดูแลของเทศบาลนครตรังใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ 

2.5) ทะเลสองห้อง อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอ าเภอ
ประมาณ 27 กิโลเมตร  มีสภาพเป็นแอ่งน้ าธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมีเนินเขาล้อมรอบ  
ตอนกลางมีเนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ าออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสอง
ห้อง" มีทิวทัศน์สวยงาม น้ าใสสะอาด มีปลาน้ าจืดชุกชุม 

3) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
3.1) เกาะสุกร มีสถานะเป็นต าบลในอ าเภอปะเหลียน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่าง

ชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,395 คน มีอาชีพประมง ท าสวนยาง 
และเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโม  ซึ่งรู้จักกันดี     
ในจังหวัดตรังและใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย 

3.2) เกาะลิบง เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่ 25,000 ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไป
ด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก าลังจะสูญพันธุ์และสามารถพบได้
ที่บริเวณเกาะแห่งนี้ เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมีที่ท าการเขตฯ อยู่ใน
บริเวณแหลมจุโหย รอบๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด 
แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น  บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทรายที่ในเวลาน้ าลดจะสามารถ
เดินทางไปถึงหาดตูบได้ ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจ านวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่
โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวล
แกลบเคราขาว นกหัวโตขาด า เป็นต้น เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากแบ่งเป็นหลาย
หมู่บ้านชาวบ้านยังคงด าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท าประมง สวนยางพารา  ประชาชนในเกาะ    
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

3.3) เกาะมุก-ถ้ ามรกต นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของจังหวัด ด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะเป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออก ในเกาะมุกมี
หมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตเดิม นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้ ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะมุกมีถ้ ามรกตหรือถ้ าทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก จากปากทางเข้า
ถ้ าเป็นโพรงเล็กๆ การเข้าชมภายในถ้ าจะต้องว่ายน้ าลอยคอเข้าไประยะทาง 80 เมตร บริเวณปาก
ทางเข้าถ้ าแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ าภายในถ้ าท าให้ เห็นน้ าเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตา    
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และมหัศจรรย์ เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถ้ าออกมาอีกด้านหนึ่ง       
จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันสามารถลงเล่นน้ าได้ 

3.4) เกาะเหลาเหลียง เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูง
โดยรอบ เกาะนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในกีฬาปีนหน้าผา ในเกาะมีหาดทรายขาว
สะอาดและน้ าทะเลใสบริสุทธิ์ รวมถึงแนวปะการังท่ีสวยงาม 

3.5) เกาะกระดาน มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและมีน้ าใสจนสามารถ
มองเห็นแนวปะการังชัดเจน ด้านหลังเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมีคลื่นซัดสาดม้วนเข้าสู่ชายหาด
เป็นระลอกๆ เหมาะส าหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก 

3.6) เกาะเชือก เป็นจุดด าน้ าที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมีลักษณะที่โดดเด่น  คือ 
เป็นจุดด าน้ าชมปะการังอ่อน การด าน้ าต้องอาศัยการยึดเกาะเชือกหรือผูกเชือกโยงไว้เนื่องจาก
กระแสน้ าแรงมาก    

3.7) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่        
2 อ าเภอ คืออ าเภอกันตังและอ าเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร       
ที่ท าการอุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ต าบลไม้ฝาด แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนพ้ืนดินที่    
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง     
หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ าเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกาะน้อยใหญ่อีกจ านวน 7 เกาะในทะเล
ตรังที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน 
เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม นอกจากนั้น บริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเล จะท าการ
วิจัยหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน 

3.8) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ    
มะละกา ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ จ านวน 22 เกาะ อาทิ เกาะ
เภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็นต้น 

3.9) หาดหยงหลิง – หาดสั้น เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน สุดชายหาด    
เป็นเขาสูงมีเวิ้งและโพรงถ้ าสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ าและโขดหินเหมือนป้อมโอบล้อม
ลานทรายไว้สวยงามมากเหมาะที่จะเล่นน้ า และพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดสามารถกางเต็นท์ได้ 

3.10) หาดยาวหมู่ที่ 6 ต าบลเกาะลิบง เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดง
ฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือมีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้าค่ายพัก 

3.11) หาดปากเมง เป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งแนวหาดยาวเหยียดไป
ตามชายฝั่งทะเล บริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
4.1) ถ้ าเขาปินะ ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกระทะคว่ าตรง

เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ าซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้ บริเวณ
ทางเข้าถ้ ามีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ 

4.2) ถ้ าเลเขากอบ เป็นถ้ าที่มีสายน้ าไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ า 
ภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือ
และตามเวิ้งถ้ าหรือโถงถ้ าต่างๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิ ถ้ าเจ้าสาว ถ้ ารากไทร ถ้ าคนธรรพ์ จุดเด่น
ของถ้ าเลเขากอบอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว คือ จะต้องนอน
ราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ าที่ต่ าที่สุด  
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4.3) ถ้ าเขาช้างหาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดตรังอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง  ถ้ าเขาช้างหายอยู่ภายใต้เขาหินปูนเล็กๆ 
เรียกว่า เขาช้างหาย ภายในมีโถงถ้ าเล็กใหญ่อยู่ประมาณ 6 ห้อง มีหินงอกหินย้อยที่ยังมีความ
สมบูรณ์อยู่มาก บางส่วนยังคงก่อตัวอยู่ ภายในถ้ าได้รับการปรับปรุงทางเดิน จัดแต่งแสงไฟใว้ให้
ส าหรับผู้มาเที่ยวถ้ า  

4.4) สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย มีพ้ืนทีป่ระมาณ 2,600 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว ในบริเวณผืนป่าแห่งนี้ได้แบ่งเนื้อที่
ออกเป็นสัดส่วนเพ่ือง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่างๆ ของพรรณไม้ให้เป็นที่เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopywalkway) ความยาว 175 เมตร  
มีความสูง 10-18 เมตร มีจ านวนหอคอย 6 หอ รองรับน้ าหนักได้ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร      
มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติของป่าไม้เป็นอย่างมากมีการจัดสรรเป็นสวนต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม
มากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชถิ่นใต้) สวนสัณฐานวิทยา (แหล่งเรียนรู้
ลักษณะต่างๆ ของพืช) และยังมีสวนกล้วยไม้ สวนพืชทนแล้ง สวนเฟิร์น พืชกินแมลง พืชวงศ์ปาล์ม 
พืชวงศ์ยาง รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชได้ 

4.5) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ใหญ่และน้ าตกต่างๆ ได้แก่ น้ าตกโตนใหญ่ น้ าตกโตนน้อย และน้ าตกกะช่อง เป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน 2 เส้นทาง 
ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชาน เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ า นกเป็ดแดงจ านวน
มาก บริเวณรอบๆจะมีหนองน้ าขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบเหมาะส าหรับการนั่ง
พักผ่อน พร้อมทั้งมีศาลาริมน้ าส าหรับไว้นั่งชมนก ภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และทางเดินศึกษา
ธรรมชาติไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษา ช่วงที่มีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 

4.7) น้ าตกโตนเต๊ะ เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ ต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ าไหลผ่าน
แอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูงประมาณ 320 เมตร การขึ้นไปชมน้ าตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไปตาม
เส้นทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด        
ส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ าสามารถว่ายน้ าได้ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ      
ตามทางมีป้ายสื่อความหมาย 17 จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 

4.8) น้ าตกเขาหลัก  ตั้งอยู่ในเขตต าบลน้ าผุดห่างจากที่ท าการอ าเภอเมืองตรัง ประมาณ 18 
กิโลเมตร มีน้ าไหลตลอดปีและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 

4.9) น้ าตกเขาช่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัดมีทางเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติเพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

4.10) น้ าตกเจ้าพะ เป็นน้ าตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบข้างเป็นป่า      
ซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของเงาะป่าหรือชนเผ่าซาไกซึ่งเป็นชนเผ่า
ที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตเทือกเขาบรรทัด 

4.11) น้ าตกสายรุ้ง เป็นน้ าตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสู งใหญ่จุดเด่นที่สุด        
ของน้ าตกแห่งนี้ คือ ทุกวันเวลา 15.00-17.00 น. ละอองน้ าของน้ าตกจะท ามุมกับแสงอาทิตย์
ปรากฏเป็นประกายรุ้งสวยงาม 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/trang/data/place/pic-khao-lark-waterfall.html
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4.12) วนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ในพ้ืนที่บ้านควนแคง ต าบลบ่อ
น้ าร้อน อ าเภอกันตัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ าราบ  

4.13) บ่อน้ าร้อนควนแคง บริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ าร้อน 
จ านวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ าประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามล าดับ ใช้ประโยชน์
ด้านสันทนาการ 

4.14) เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนและพ้ืนที่ป่าดงดิบ ได้พัฒนา
ปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 เมตร  
750 เมตร และ 2,000 เมตร ตามล าดับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

9.2 สถิติท่องเที่ยว 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19)    

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด
อย่างรุนแรง ตารางที่ 25 แสดงสถิติการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ปี 2562-2563 ในตารางแสดง
ข้อมูลจ านวนผู้เยี่ยมเยือนซึ่งรวมประเภทกลุ่มที่พักค้างคืน (นักท่องเที่ยว) และกลุ่มที่ไม่ได้แวะพักค้าง
คืน (นักทัศนาจร) ไว้ในชุดเดียวกัน ข้อมูลแยกเป็นกรณีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
จากตารางที่ 25 พบว่า   

1. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดตรังในปี 2563 เท่ากับ 648,092 คน แบ่งเป็นชาวไทย 
599,052 คน และชาวต่างประเทศ 49,040 คน อัตราส่วนผู้เยี่ยมเยือนไทยกับชาวต่างประเทศ
อยู่ที่ 12.21:1 

2. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 58.55 จากปี 2562 ในส่วนขอ       
งผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยลดลงร้อยละ 56.20 ขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศลดลงร้อยละ 74.06    

3. รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2563 จ านวน 4,007.10 ล้านบาท เป็นรายได้จากชาว
ไทย 3,520.99 ล้านบาท และชาวต่างประเทศ 486.11 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2562 รายได้
ท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ 58.09 โดยรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนไทยหดตัวร้อยละ 55.17 และส่วนของ
ชาวต่างประเทศหดตัวร้อยละ 71.53    

4. ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือน 1 คนในปี 2563 เท่ากับ 6,182.92 บาทต่อครั้ง กรณี      
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจะใช้จ่ายต่อคน 5,876.94 บาทต่อครั้ง ส่วนชาวต่างประเทศใช้จ่ายสูงกว่า     
ที่ 9,912.52 บาทต่อครั้ง   

5. ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนต่อคนในปี 2563 เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562     
ในภาพรวมทั้งจาก ชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.06 โดยค่าใช้จ่ายจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.35 ส่วนของชาวต่างประเทศเพ่ิมสูงกว่าเดิม    
ถึงร้อยละ 13.69    

6. อัตราการเข้าพักของจังหวัดตรังอยู่ที่ร้อยละ 27.31 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่อัตรา
การเข้าพักร้อยละ 61.10 พบว่าอัตราการเข้าพักลดลงร้อยละ 34.79 
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ตารางท่ี 25 สถิติการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังปี 2562-2563  

รายการข้อมูล 
มกราคม – ธันวาคม 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
ผู้เยี่ยมเยือน (คน) 648,092 1,563,563 - 58.55 

ไทย 599,052 1,367,727 - 56.20 
ต่างประเทศ 49,040 195,836 - 74.96 

รายได้ (ล้านบาท) 4,007.10 9,561.35 -58.09 
ไทย 3,520.99 7,853.81 - 55.17 
ต่างประเทศ 486.11 1,707.54 - 71.53 

ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนต่อคน (บาท) 6,182.92 6,118.27 +1.06 

ไทย 
ต่างประเทศ 

5,876.94 
9,912.52 

5,742.24 
8,719.23 

+2.35 
+13.69 

ร้อยละอัตราการเข้าพัก ( % ) 27.31 61.10 -34.79 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง 
 

10. มูลค่าการค้าน าเข้าและส่งออก 
10.1 สินค้าส่งออกและน าเข้า  
จังหวัดตรังมีท่าเรือและด่านศุลกากรส าหรับส่งออกน าเข้าสินค้าไปยังต่างประเทศ มีฐาน

ของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่อการผลิตสินค้าส่งออกและความต้องการสินค้าน าเข้า 
โดยพื้นฐานการผลิตของจังหวัดตรังที่ส าคัญมีดังนี้  

1) ด้านการผลิตในภาคเกษตร มีพืชเศรษฐกิจหลัก 2 รายการ คือ ยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน ซึ่งใน 2 รายการนี้มีผลิตภาพการผลิตในระดับสูงของประเทศ สามารถจับสัตว์น้ าตาม
ธรรมชาติในกลุ่มอาหารทะเล การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ าจืด   

2) อุตสาหกรรมในจังหวัดตรังที่ส าคัญเป็นอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งมาจากวัตถุดิบในภาค
เกษตรส าคัญคือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และอาหารทะเล  

รายการสินค้าส่งออกและน าเข้าที่ส าคัญผ่านท่าเรือในจังหวัดตรัง ได้แก่  
 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา ถุงมือยางธรรมชาติ 

ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์อื่นๆ ปูนซีเมนต์เม็ด แร่ยิบซั่ม แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน แผ่นไม่อัด 
(ปาร์ติเคิลบอร์ด) เม็ดอะคริลิค แท่นรองยางท าด้วยเหล็กเก่าใช้แล้ว สิ่งปรุงแต่งใช้ฉาบผนัง  เป็นต้น 

 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน น้ ายางสังเคราะห์ใช้ส าหรับผลิตถุงมือยาง ปลาแช่
แข็ง ปุ๋ยเคมี โปแตสเซียมคลอไรด์ เรืออลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ สปริงขด ที่ครอบท าด้วยพาสติก 
ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือวัด ของท าด้วยเหล็ก กล้องส่องทางไกล โปรตีน ไฟท้ายรถยนต์ กระเป๋า
สะพายข้างใส่อุปกรณ์กีฬา เครื่องยนต์ส าหรับติดตั้งด้านหลัง ของอ่ืนท าด้วยพลาสติก LED LAMP   
ไฟท้ายรถยนต ์ถุงขนาดใหญ ใช้แล้ว เครื่องขึ้นรูปครบชุด และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น 
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10.2 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า 
ตารางที่ 26 และตารางที่ 27 แสดงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าสินค้าใน 10 อันดับแรก

ประจ าปี 2563  มูลค่าสินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดจากผลผลิตด้านการเกษตร คือ 
ไม้แปรรูปยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางพารา และ ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์  สินค้า 3 รายการ
แรกนี้คิดเป็นมูลค่ารวม 13,592 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 89.42 ของมูลค่าสินค้าส่งออก
ทั้งหมดซึ่งเท่ากับ 15,200 ล้านบาท  ส่วนมูลค่าสินค้าน าเข้าของจังหวัดในปี 2563 ประมาณ 
519 ล้านบาท และสินค้าน าเข้า 3 อันดับแรกของจังหวัดได้แก่ ถ่านหิน น้ ายางสังเคราะห์ใช้ส าหรับ
ผลิตถุงมือยาง และปลาแช่แข็ง ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้ารวม 490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.56 
ของมูลค่าน าเข้าทั้งหมด  

          
ตารางท่ี 26 สินค้าส่งออกสูงสุด 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ล าดับที ่ สินค้า น้ าหนัก (ก.ก.) มูลค่า(บาท) 

1 ไม้ยางพาราแปรร ูป 619,462,632.47 6,706,756,523.82 
2 ผล ิตภัณฑ์ยางพารา 110,783,992.00 4,556,674,978.35 
3 ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห ์ 54,855,360.00 2,329,306,842.45 
4 ปูนซีเมนต์เม็ด 1,049,268,000.00 1,245,063,278.38 
5 แร ่ยิปซัม 366,854,770.00 237,528,343.53 
6 ถุงมือยางธรรมชาต ิ 680,921.15 78,020,584.63 
7 บุหร ี่ซิกาแรต 167,102.30 30,542,560.47 
8 เม็ดอะคร ิลิค 930,986.00 7,007,775.95 
9 แผ่นอะคริลิค 887,921.00 5,801,191.21 

10 แร่โซเดียมเฟลสปาร ์ 3,600,000.00 3,708,000.00 
ที่มา: ด่านศุลกากรกันตัง 
 
ตารางท่ี 27 สินค้าน าเข้าสูงสุด 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับที ่ สินค้า น้ าหนัก (ก.ก.) มูลค่า (บาท) 

1 ถ่านหิน 183,920,753.64 437,043,313.83 
2 น้ ายางส ังเคราะห์ใช้ส าหร ับผล ิตถุงมือยาง 1,318,780.00 39,790,754.60 
3 ปลาแช่แข ็ง 716,265.40 13,251,863.00 
4 ปุ๋ยเคมีโปแตสเซ ียมคลอไรด ์ 1,000,000.00 10,642,106.80 
5 ปุ๋ยเคมีเชิงผสมสูตร 10-3-30 672,000.00 7,242,676.78 
6 เครือ่งขึ้นรูปครบชุด (รุ่น DX-38) 40,177.00 4,855,514.42 
7 โครงสร้างเหล็ก 62,680.00 1,526,854.43 
8 เร ือลากจูง (เก่าใช้แล้ว) 37,000.00 1,503,608.17 
9 ตระกร้า 14,293.61 1,219,796.63 

10 เครือ่งป ิดผนึกอ ัตโนมัติ 1,525.00 1,161,108.31 
   ที่มา: ด่านศุลกากรกันตัง 
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ตารางที่ 28 และ 29 เปรียบเทียบมูลการส่งออกและน าเข้าสินค้ารายเดือนของ
จังหวัดในปี 2562-2563  มูลค่าการส่งออกทั้งปีของจังหวัดตรังเท่ากับ 10,432,846,103.78 
บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าส่งออกปี 2562 พบว่ามูลค่าลดลงร้อยละ 9.47 ซึ่งเท่ากับ -
1,091,753,550.64 บาท ส่วนมูลค่าการน าเข้าสินค้าท้ังปีพบว่า ในปี 2563 มีการน าเข้าสินค้าคิด
เป็นมูลค่า 3,698,326,827.93 บาท  เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ด้วยอัตราร้อยละ 
615.43 โดยในช่วงต้นของไตรมาสที่ 2 3 และ 4 มีการน าเข้าสินค้าเป็นจ านวนมากหากเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562   
ตารางท่ี 28 มูลค่าการส่งออก มกราคม-ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 - 2563 
 

เดือน 
มูลค่าส่งออก (บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 
มกราคม 1,167,588,634.77 1,059,244,459.43 108,344,175.34 10.23 

กุมภาพันธ์ 1,147,708,333.18 1,230,743,742.38 - 83,035,409.20 - 6.75 
มีนาคม 1,648,714,494.03 1,431,510,782.32 217,203,711.71 15.17 
เมษายน 23,178,039.04 1,014,347,492.58 - 991,169,453.54 - 97.71 

พฤษภาคม 1,172,645,066.61 870,869,709.16 301,775,357.45 34.65 
มิถุนายน 983,550,677.28 436,594,507.22 546,956,170.06 125.28 
กรกฎาคม 37,904,360.89 826,393,813.27 - 788,489,452.38 - 95.41 
สิงหาคม 968,589,655.37 810,740,975.32 157,848,680.05 19.47 
กันยายน 1,071,483,338.72 693,701,202.54 377,782,136.18 54.46 
ตุลาคม 42,958,274.82 1,068,131,627.78 -1,025,173,352.96 - 95.98 

พฤศจิกายน 913,163,947.09 1,056,276,325.80 - 143,112,378.71 - 13.55 
ธันวาคม 1,255,361,281.98 1,026,045,016.62 229,316,265.36 22.35 
รวม 10,432,846,103.78 11,524,599,654.42 - 1,091,753,550.64 - 9.47 

ที่มา: ด่านศุลกากรกันตัง 
 
ตารางท่ี 29 มูลค่าการน าเข้า ปี พ.ศ. 2562 – 2563 
 
 
เดือน 

มูลค ่าน าเข้า (บาท) 
ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 

มกราคม 25,993,010.60 46,853,293.92 - 20,860,283.32 - 44.52 
กุมภาพนัธ์ 1,035660.48 71,673,265.33 - 70,637,604.85 - 98.56 
มีนาคม 1,090,646.29 38,983,630.48 - 37,892,984.19 - 97.20 
เมษายน 2,250,683,087.18 55,941,975.23 2,194,741,111.95 3,923.25 
พฤษภาคม 75,992,919.47 39,035,654.30 36,957,265.17 94.68 
มิถุนายน 62,165,274.09 39,388,226.00 22,777,048.09 57.83 
กรกฎาคม 1,126,967,126.87 25,431,847.63 1,101,535,279.24 4,331.32 
สงิหาคม 73,401,420.28 6,318,036.53 67,083,383.75 1,061.78 
กันยายน 26,257,362.06 53,516,400.00 - 27,259,037.94 - 50.94 
ตุลาคม  1,000,306,172.51 46,292,608.62 954,013,563.89 2,060.83 
พฤศจิกายน 39,740,511.20 64,980,488.67 - 25,239,977.47 - 38.84 
ธันวาคม 14,999,809.41 28,519,413.66 - 13,519,604.25 - 47.40 

รวม 4,698,633,000.44 516,934,840.37 4,181,698,160.07 808.94 
ที่มา: ด่านศุลกากรกันตัง 
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 ตารางที่ 30  แสดงมูลค่าการส่งออกและน าเข้าของจังหวัดตรังในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2558-2563  แนวโน้มของมูลค่าการน าเข้าสินค้าของจังหวัดตรังลดลงต่อเนื่อง และ
แนวโน้มนี้ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง (ใช้เทคนิคการถดถอย   
แบบเชิงเส้น) ส าหรับการได้ดุลที่ค านวณจาก ผลต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับมูลค่าการน าเข้า
สินค้า พบว่าจังหวัดตรังได้ดุลมาตลอดในระยะ 6 ปี แต่แนวโน้มการได้ดุลลดลงซึ่งปัจจัยหลักมาจาก
มูลค่าส่งออกท่ีมีแนวโน้มลดลง   
ตารางท่ี 30 สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก/น าเข้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563  

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่านำเข ้า (ลบ.) 1,058.00 683.10 544.36 553.92 656.11 525.49 
มูลค่าส่งออก (ลบ.) 14,051.00 16,257.06 16,919.57 15,858.40 12,476.46 15,221.97 
มูลค่ารวม (ลบ.) 15,109.00 16,940.16 17,461.93 16,412.32 13,132.57 15,747.46 
การได้ดุล (ลบ.) 12,993.00 15,573.96 16,375.21 15,304.48 11,820.35 14,696.48 

ที่มา: ด่านศุลกากรกันตัง 
 

11. ด้านเศรษฐกิจ 
11.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 64,463 ล้านบาท 

เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง มีขนาดใหญ่ เป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และล าดับ
ที่ 8 ของภาคใต้  

11.2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2563 มีมูลค่า 102,221 บาท/คน/ปี 

เป็นล าดับที่ 6 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และล าดับที่ 10 ของภาคใต้  
11.3 เศรษฐกิจภาพรวม 
ตารางที่ 31 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี 2558-2563 ส่วนภาพท่ี 2 แสดง

สัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2563  โดยแสดงกิจกรรม
เศรษฐกิจรายสาขา  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดมาจากภาคการเกษตรมูลค่า 18,371 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.50 และการผลิตภาคนอกเกษตร มูลค่า 46,092 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
71.50  ในภาคนอกเกษตร มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มอุตสาหกรรม มูลค่า 10,087 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.65 ของ GPP และภาคย่อยบริการ มูลค่ารวม 36,005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.85 
ของ GPP  เศรษฐกิจของจังหวัดตรังพ่ึงพิงภาคนอกเกษตรในกลุ่มบริการเป็นหลัก รองลงมาคือภาค
เกษตร และภาคนอกเกษตรในกลุ่มอุตสาหกรรม 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเศรษฐกิจส าคัญโดยล าดับความส าคัญเมื่อคิดตามมูลค่า        
5 อันดับแรกคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 70.82 ของ GPP ทั้งจังหวัด กิจกรรม 5 อันดับแรกของจังหวัดมาจาก   

1. ภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง มูลค่า 18,371 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 28.50   

2. ภาคนอกเกษตร กลุ่มบริการ สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์     
และจักรยานยนต์ มูลค่า 8,527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.23 

3. ภาคนอกเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม สาขาการผลิต มูลค่า 8,471 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.14  
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4. ภาคนอกเกษตร กลุ่มบริการ สาขาการศึกษา มูลค่า 5,476  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.49 
5. ภาคนอกเกษตร กลุ่มบริการ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 

4,812 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.46 
ตารางที่ 31 ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. 2558-2563 ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตาม

สาขากิจกรรม 

สาขา 
มูลค่า (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ภาคเกษตร 23,275 18,837 21,081 20,761 17,643 18,371 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 23,275 18,837 21,081 20,761 17,643 18,371 
ภาคนอกเกษตร 40,822 42,324 46,363 50,130 46,399 46,092 
ภาคอุตสาหกรรม 10,114 10,824 11,477 13,645 10,211 10,087 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 196 294 396 409 436 482 
การผลิต 8,769 9,528 9,950 12,050 8,702 8,471 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 
913 

 
861 

 
899 

 
940 

 
830 

 
873 

 
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัด
น้ าเสีย ของเสยี และสิ่งปฏิกลู 

236 
 

142 
 

231 246 243 261 
 

ภาคบริการ 30,709 31,499 34,886 36,484 36,188 36,005 
การก่อสร้าง 1,923 2,141 2,649 2,329 2,552 2,364 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยาน
ยนต์และจักรยานยนต ์

7,418 
 

7,446 
 

8,710 
 

9,786 
 

8,640 
 

8,527 
 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 3,751 3,594 4,202 4,016 3,745 3,108 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 891 1,047 1,155 1,239 1,423 1,501 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 497 585 501 561 710 1,025 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3,752 3,930 4,212 4,373 4,557 4,812 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 1,733 1,832 1,943 2,084 2,314 2,432 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคนิค 

45 
 

48 
 

55 
 

58 
 

51 
 

54 
 

กิจกรรมการบรหิารและการบริการ
สนับสนุน 

295 
 

338 
 

351 
 

366 
 

393 
 

394 
 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคมภาคบังคับ 

2,332 
 

2,430 
 

2,435 2,492 2,587 2,616 

การศึกษา 5,239 5,132 5,413 5,537 5,511 5,476 

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์
2,430 

 
 

2,501 
 
 

2,648 
 

2,822 
 

2,987 
 

3,132 
 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 92 92 115 137 160 190 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 310 384 495 683 557 375 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 64,097 61,160 67,444 70,891 64,042 64,463 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน(บาท) 103,799 98,288 107,877 112,816 101,725 102,221 
ประชากร (1,000 คน) 618 622 625 628 630 631 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ภาพที่ 2 ร้อยละของมูลค่าผลติภัณฑ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 18 กิจกรรมของจังหวัดในปี 2563 
12. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 

12.1 แรงงานและการมีงานท า  
12.1.1 สถานภาพแรงงาน  
จากผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ระหว่างเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563) พบว่าจังหวัดตรังมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 640,574 คน ในจ านวนนี้
เป็นประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 515,631 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.50 ของประชากรทั้งหมด   

จากภาพท่ี 3 ก าลังแรงงานซึ่งเป็นผู้พร้อมที่จะท างานในปี 2563 มีจ านวน 388,263 คน 
เป็นผู้มีงานท า 381,200 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานท า ปี 2562 พบว่า 
ก าลังแรงงานในปีนี้มีงานท าเพ่ิมขึ้น 12,912 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 มีผู้ว่างงาน 7,063 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.82 ของก าลังแรงงานทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
204.05 หรือเพ่ิมขึ้น 4,740  คน ส าหรับแรงงานรอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ท างานและไม่พร้อมที่จะ
ท างานเนื่องจากรอท างานในฤดูกาลเพาะปลูก ข้อมูลในปี 2563 พบว่าจังหวัดไม่มีแรงงานที่รอฤดูกาล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบจำนวนผูอ้ยู่ในกำลังแรงงาน ปี 2562 และ ปี 2563 ของจังหว ัดตรัง 
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จากภาพท่ี 4 กลุ่มผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานปี 2563 รวม 127,368 คน มาจาก
กลุ่มท างานบ้าน 42,287 คน (ร้อยละ 33.20) กลุ่มเรียนหนังสือ 36,526 คน (ร้อยละ 28.68) 
และอ่ืนๆ 48,555 คน (ร้อยละ 38.12) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่าประชากรที่ไม่อยู่ใน
ก าลังแรงงานลดลงจากปีที่ผ่านมา 9,175 คน (ร้อยละ 6.72) มาจากการลดลงของกลุ่มท างานบ้าน
และกลุ่มอื่น ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบจำนวนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน ปี 2562 และ ปี 2563 ของจังหว ัดตรัง 
 

 ผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน  
ในปี 2563 ผู้มีงานท าในจังหวัด 381,200 คน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพ

การท างานในภาพท่ี 5 ผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างเอกชนมากที่สุด 153,373 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.23 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด  รองลงมาคือ ท างานส่วนตัว 129,075 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.86 ล าดับ 3 คือช่วยธุรกิจครอบครัว 55,030 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 ของจ านวน 
ผู้มีงานท าทั้งหมด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5 จ านวนผู้ท างานจ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2562 และ ปี 2563 
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 ผู้มีงานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม 
เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของผู้มีงานท าพบว่า มีผู้ท างานในภาคเกษตร 

194,503 คน (ร้อยละ 51.02 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) และนอกภาคเกษตร 186,697 คน (ร้อยละ 
48.98 ของผู้มีงานท าทั้งหมด)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกพบว่าแรงงานมากที่สุดอยู่ในภาคเกษตร 194,503 คนหรือ
คิดเป็นร้อยละ  51.02 ของผู้มีงานท าทั้งหมด  รองลงมาเป็นแรงงานในภาคนอกเกษตร กลุ่มการผลิต 
ร้อยละ 16.7 รองลงมา กิจกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 12.5 กิจกรรมโรงแรม และอาหาร ร้อยละ 6.4 ตามล าดับ 

 

 ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ 
ผู้มีงานท าของจังหวัดปี 2563 จ าแนกตามอาชีพพบว่า อาชีพมากที่สุด 5 อันดับแรก

ได้แก่  
(1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง 183,770 คน (ร้อยละ 

48.21)  
(2) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 59 ,079 คน (ร้อยละ 

15.50) 
(3) อาชีพขั้นพ้ืนฐานในการขาย การให้บริการต่างๆ 39 ,700 คน (ร้อยละ 

10.41) 
(4)  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืน ๆ 38,501 คน (ร้อยละ 

10.10)   
(5) ผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักร 15,997 คน (ร้อยละ 4.20)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 จ านวนผู้ท างานจ าแนกอาชีพ ปี 2562 และ ปี 2563 
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เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานตามสาขาอาชีพ ปี 2562 และปี 2563 พบว่า    
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีอัตราการท างานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 
94.10 (เพ่ิมข้ึน 4,834 คน) ส าหรับอาชีพที่มีอัตราการท างานในสาขาอาชีพลดลงมากที่สุด พบว่า 
ผู้ประกอบวิชาชี4พด้านต่าง ๆ มีอัตราการท างานลดลง ร้อยละ 24.89 (ลดลง 4,741 คน) 

 
 ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ในปี 2563 พบว่าผู้มีงานท าในจังหวัดตรังเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 109,224 คน (ร้อยละ 28.65) รองลงมาเป็นผู้ไม่มีการศึกษาและ
ต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 80,308 คน (ร้อยละ 21.07) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 73,120 คน (ร้อยละ 19.18) ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย จ านวน 62,491 คน (ร้อยละ 
16.39) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 56,057 คน (ร้อยละ 14.71)  

 
12.1.2 การว่างงาน  
ข้อมูลภาพท่ี 7 พบว่า จ ังหวัดม ีประชากรที่ว ่างงานในปี 2563 รวม 7,063 คน  

คิดเป็นอ ัตราว่างงาน ร้อยละ 1.82 ของแรงงานทั้งหมด  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า 
จงัหวัดตร ัง มีอ ัตราการว่างงานเพิ่มขึน้จากปที ี่ผ่านมาที่มีอ ัตราการว่างงานเพียง ร้อยละ 0.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบอ ัตราการว่างงานของจังหว ัดตรัง ปี 2562 และปี 2563 
 

12.1.3 สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าว      
 จากตารางที่ 32 จังหวัดมีการจ้างแรงงานต่างด้าว 8,920 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.29 ของก าลังงานแรงงานทั้งหมด  แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 97.28 มาจากประเทศ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา แรงงานจาก 3 ประเทศนี้ท างานในสถานประกอบการ 9 แห่ง และ
แรงงานจากประเทศเมียนมาเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.31 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด   
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ตารางท่ี 32 การจ้างแรงงานต่างด้าวในปี 2563 

กลุ่ม-ประเภท 
ผู้ว่าจ้าง
(แห่ง) 

รวม 
สัญชาต ิ

เมียนมา   ลาว กัมพูชา อื่น ๆ 
คนต่างดา้วสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 3 8 - - - 8 
คนต่างดา้วถูกกฎหมายทั่วไป 68 178 - - - 178 
คนพื้นทีสู่งในความดูแลของมหาดไทย  36 57 3 1 - 53 
คนต่างดา้วน าเข้าตามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างประเทศ (MOU) 

325 4,270 2,673 922 675 - 

คนต่างดา้วพิสจูน์สญัชาติ  6 4,407 4,045 131 231 - 
รวมคนต่างดา้ว 3 สัญชาต ิ 9 8,677 6,718 1,054 906 - 

รวมทั้งหมด  8,920 6,721 1,054 906 239 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
จากตารางที่ 33 แรงงานต่างชาติร้อยละ 45.0 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดท างาน

ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร รองลงมาเป็นแรงงานในภาคเกษตร
คิดเป็น ร้อยละ 14.0 และอันดับ 3 อยู่ในอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการท าประมงคิดเป็นร้อยละ 
14.0  
 

ตารางท่ี 33 การจ้างแรงงานต่างด้าวจ าแนกตามประเภทกิจการ 
 
 
 

กลุ่ม-ประเภท 

 
ประเภทกิจการ 

ต่อเนื่อง เกษตร ต่อเนื่อง รับเหมา ประมง 
รับใช้ อื่นๆ รวม 

เกษตร 
และปศุ 

ประมง ก่อสร้าง ทะเล 
สัตว ์ 

1. คนต่างด้าวส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

2. คนต่างด้าวถูกกฎหมาย
ทั่วไป 

21 - - - - - 157 178 

3. คนพื้นที่สูงในความดูแลของ
มหาดไทย 

- 33 4 - 2 4 14 57 

4. คนต่างด้าวน าเข้าตามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างประเทศ 
(MOU) 

1,865 505 1,066 548 58 21 207 4,270 

5. คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาต ิ 2,120 714 182 281 749 96 265 8,677 
รวมทั้งหมด 4,014 1,222 1,252 829 809 121 643 8,920 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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12.2 คุณภาพชีวิตประชาชน   
ข้อมูลความจ าเป็นพื ้นฐาน (จปฐ) ปี 2562 พบว่า รายได้เฉลี ่ยของประชาชน    

จังหวัดตรัง 68,183.86 บาทต่อคนต่อปี และระดับความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 8.34 จากการส ารวจ
พบว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ดี 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1. ผู สูงอายุ  ได รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็น             
ร้อยละ 100 

2. ผู พิการ ได รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็น               
ร้อยละ 10 

3. ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

4. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 

5. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คิดเป็นร้อยละ 99.96 
ส่วนคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ควรได้รับการแก้ไข 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 23.76  
2. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.05 
3. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 5.54 
4. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 5.45 
5. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

12.34  
 

12.3 กลุ่มเปราะบางทางสังคม 
จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 

Map and Analytics Platform: TPMAP) พบว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดตรัง มีคนเปราะบาง 
จ านวน 12,731 คน  และครอบครัวยากจน จ านวน 6 ,401 ครัวเรือน (เกณฑ์การคัดเลือก
ครัวเรือนเปราะบาง ของ TPMAP ใช้เกณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวคือ เป็นครัวเรือนที่
อาชีพเกษตรกรจากข้อมูล จปฐ. และไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร หรือ รายได้ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และไม่ได้รับเงินสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย)   

ในปี 2563 จังหวัดตรังมีผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวน ๕,๔๐๒ คน ซึ่งเป็นครัวเรือน
ที่ยากจนประสบปัญหาด้านการครองชีพ มีอาชีพไม่มั่นคง ในครอบครัวมีผู้ สูงอายุ คนพิการ และ
ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะ ซึ่งกลุ่มคน
ยากจนดังกล่าว ถือเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม และจากการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ด้านที่อยู่อาศัยของจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2564 มีประสบปัญหาที่อาศัย จ านวน 14,203 
ครอบครัว ดังนี้ 

 



- 44 - 
 

1.  ข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง จ านวน 11,466 ครอบครัว 

2. ข้อมูลจากการส ารวจของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จ านวน 2,389  
ครอบครัว 

3. ข้อมูลจากการส ารวจของเครือข่ายสลัม 4 ภาค จ านวน  348 ครอบครัว 
 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ยิ่งเป็นปัญหาที่เพิ่มความรุนแรงให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมมากขึ้น ส่งผลให้
รูปแบบการใช้ชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์ และการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้และเลี้ยงชีพมีความ
ยากล าบากมากขึ้น บางครอบครัวมีการขาดแคลนปัจจัย 4 ท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
ด ารงชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ปัญหารายได้ที่ลดลง ในขณะที่รายจ่ายและภาระหนี้สินยังคงอยู่
น าไปสู่ 2 ปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพจิตของคนในครอบครัวและชุมชน จากสถานการณ์
ดังกล่าวท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความย ากจน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ และต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เป็นองค์รวม
และครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

 

12.4 การศึกษา 
12.4.1 จ านวนสถานศึกษา  
จ านวนสถานศึกษาเมื่อจัดแบ่งตามลักษณะการจัดการศึกษาได้ดังนี้  
1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 350 โรงเรียน  
2) การศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ านวน 9 สถาบัน  
3) การศึกษาระดับอุดมศึกษาจ านวน 8 สถาบัน  
4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวน 10 แห่ง   
5) การศึกษาพิเศษ จ านวน 1 แห่ง 
 

ตารางที่ 34 แสดงข้อมูลสถานภาพจ านวนสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน     
และนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยจ าแนกตามลักษณะการจัดการศึกษาในจังหวัดตรัง        
มีสถานศึกษาครบทุกลักษณะการจัดการศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาในจังหวัด
ตรังมี 515 แห่ง ครูอาจารย์ 9,574 คน และนักเรียนนักศึกษา 139,351 คน อัตราส่วนครูอาจารย์    
1 คน ต่อ นักเรียนนักศึกษา 15 คน เมื่อแยกแบ่งเป็นระดับเตรียมอนุบาล 137 แห่ง การศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 350 แห่ง 
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ตารางท่ี 34 จ านวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ปีการศึกษา 2563   

ระดับการศึกษา 
 
 

ปีการศึกษา 2563 

สถานศึกษา 
ครู/

อาจารย์ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

อัตราส่วน
ครู/

นักเรียน 

ระดับเตรียมอนุบาล 137 648 8,679 1:13 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 350 7,674 107,984 1:14 

     - รัฐบาล 295 5,419 69,152 1:13 

     - เอกชน 37 1,817 30,291 1:17 

     - เทศบาล 14 371 7,868 1:21 

     - พระปริยัติธรรม 1 12 102 1:9 

     - ต ารวจตระเวนชายแดน 2 17 198 1:12 

     - กีฬาจังหวัดตรัง 1 38 373 1:10 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 9 644 6,719 1:10 

     - อาชีวศึกษารัฐบาล 7 567 6,318 1:11 

     - อาชีวศึกษาเอกชน 2 77 401 1:5 

ระดับอุดมศึกษา 8 407 9,600 1:24 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

10 129 6,076 1:47 

การศึกษาพิเศษ 1 72 293 1:4 

รวม 515 9,574 139,351 1:15 

ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

12.4.2 ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรช่วงวัยต่างๆ ปี 2563 แสดงในตาราง
ที่ 36 ตั้งแต่ ช่วงอายุ 3 ปี – 17 ปี  ดังนี้ 

1) ช่วงอายุ 3 - 5  ปี  ร้อยละของการเข้าเรียน 85.07 
2) ช่วงอายุ 6 -11 ปี  ร้อยละของการเข้าเรียน 101.63 
3) ช่วงอายุ 12-14 ปี  ร้อยละของการเข้าเรียน 91.20 
4) ช่วงอายุ 15-17 ปี  ร้อยละของการเข้าเรียน 55.88 

 
12.4.3 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ปี พบว่าจังหวัดตรังมี

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.45 ปี  
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ตารางท่ี 35 ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ปี 2563   

ช่วงอายุ ประชากรวัยเรียน ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

3 ปี 6,750 อนุบาล 1 4,329 64.13 

4 ปี 7,110 อนุบาล 2 6,588 92.66 

5 ปี 7,732 อนุบาล 3 7,451 96.37 

 3 ถึง 5 ป ี 21,592 อ.1-3 18,368 85.07 

6 ปี 7,904 ป.1 8,513 107.70 

7 ปี 8,619 ป.2 8,820 102.33 

8 ปี 8,681 ป.3 8,606 99.14 

9 ปี 8,376 ป.4 8,423 100.56 

10 ปี 8,360 ป.5 8,455 101.14 

11 ปี 8,534 ป.6 8,480 99.37 

 6 ถึง 11 ป ี 50,474 ป.1-6 51,297 101.63 

12 ปี 8,789 ม.1 8,435 95.97 

13 ปี 8,802 ม.2 8,069 91.67 

14 ปี 8,828 ม.3 7,590 85.98 

12 ถึง 14 ปี 26,419 ม.1-6 24,094 91.20 

15 ปี 8,458 ม.4 5,071 59.96 

16 ปี 8,348 ม.5 4,580 54.86 

17 ปี 8,354 ม.6 4,408 52.77 

15 ถึง 17 ปี 25,160 ม.4-6 14,059 55.88 
ที่มา: ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
หมายเหตุ:  จ านวนนักเรียน คือ จ านวนนักเรียนท้ังหมดที่ศึกษาในระดับชั้นนั้น ๆ โดยยึดเกณฑ์ระดับช้ันเรียน  เช่น 
ป.1 อาจประกอบด้วยเด็กอายุ 6 ปี ส่วนหน่ึง หรืออายุ 7 ปี ส่วนหนึ่งได้ 
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12.5 ด้านสาธารณสุข 
12.5.1 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชน   
ในปี 2563 จังหวัดตรังมีจ านวนสถานบริการและหน่วยงานบริหารงานสาธารณสุข  ดังนี้ 

ตารางท่ี 36 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข 
ขนาด 
(เตียง) 

จ านวน 
(แห่ง) 

1. สถานบริการและหน่วยงานบริหารงานสาธารณสุขภาครัฐ   
    1.1 โรงพยาบาลศูนย์ (รพ.ตรัง) 553 1 
    1.2 โรงพยาบาลชุมชน (รพ.ห้วยยอด) 90 1 
    1.3 โรงพยาบาลชุมชน  

(รพ.กันตัง, รพ.ย่านตาขาว, รพ.นาโยง, รพ.สิเกา) 
60 4 

    1.4 โรงพยาบาลชุมชน  
          (รพ.ปะเหลียน ,รพ.วงัวิเศษ ,รพ.รัษฎา) 

30 3 

    1.5 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ   
          (รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 

30 1 

    1.6 โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
          (ร.พ.โรคผวิหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง) 

60 1 

    1.7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   125 
    1.8 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  
          (เทศบาลเมืองกันตัง, เทศบาลต าบลห้วยยอด,  
           เทศบาลต าบลนาวง, องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า) 

 4 

    1.9 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (อ.เมืองตรัง)  
          (ศ ูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตร ัง, ศ ูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 1,  

ศ ูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 2, ศ ูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
เทศบาล 3) 

 4 

2. สถานบริการสาธารณสุขเอกชน   
    2.1 โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย ์)    150 1 
    2.2 โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลวัฒนแพทย์) 120 1 
3. คลินิกเอกชน จ านวน 250 แห่ง   
    3.1 สาขาเวชกรรมทั่วไป    129 
    3.2 สาขาทันตกรรมทั่วไป    37 
    3.3 สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์    58 
    3.4 สาขากายภาพบ าบัด  5 
    3.5 สาขาเทคนิคการแพทย์   13 

3.6  สาขาการแพทย์แผนไทย    3 
3.7  สาขาแพทย์แผนจีน     2 

    3.8 สหคลินิก  5 
4. ร้านขายยา   151 
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12.5.2 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
 ตารางที่ 37 แสดงรายการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัด

ประจ าปี 2563  จังหวัดมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแพทย์รวม 1,835 คน สังกัดรัฐ 
1,592 คน และเอกชน 243 คน  รายละเอียดบุคลากรหลักๆ มีดังนี้ 

 1) แพทย์ประจ าอยู่โรงพยาบาลรวม 232 คน สังกัดรัฐ 189 คน และสังกัด
เอกชน 43 คน อัตราส่วนระหว่างแพทย์ต่อประชากร 1,000 คนเท่ากับ 0.36   

 2) ทันตแพทย์ประจ าอยู่โรงพยาบาลรวม 77 คน สังกัดรัฐ 76 คน และสังกัด
เอกชน 1 คน อัตราส่วนระหว่างทันตแพทย์ต่อประชากร 1,000 คนเท่ากับ 0.12   

 3) เภสัชกรประจ าอยู่โรงพยาบาลรวม 116 คน สังกัดรัฐ 101 คน และสังกัด
เอกชน 15 คน อัตราส่วนระหว่างเภสัชกรต่อประชากร 1,000 คนเท่ากับ 0.12  

 4) พยาบาลประจ าอยู่โรงพยาบาลรวม 1,332 คน สังกัดรัฐ 1,148 คน และ
สังกัดเอกชน 184 คน อัตราส่วนระหว่างพยาบาลต่อประชากร 1,000 คนเท่ากับ 2.08  
 
ตารางท่ี 37 บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2563 

 
ล าดับ 

 
บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในโรงพยาบาล 

รวม (คน) 
อัตราส่วนบุคลากร 

ต่อประชากร 1,000 
คนทั้งหมด 

รัฐ เอกชน 

1. แพทย ์ 189 43 232 0.36 

2. ทนัตแพทย ์ 76 1 77 0.12 

3. เภสัชกร 101 15 116 0.18 

4. พยาบาลวชิาช ีพ 1,148 184 1,332 2.08 

5. พยาบาลเทคน ิค 10 0 10 0.02 

6. เจ้าหน้าท ี่สาธารณสุข 68 - 68 0.110 

รวม 1,592 243 1,835 2.86 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 

ตารางที่ 38 รายงานข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ที่สังกัดหน่วยงานประจ าโรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอที่เป็นของรัฐบาลในจังหวัดตรังและโรงพยาบาลชุมชน โดยแยกประเภทบุคลากร             
เป็น 5 ประเภท ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และพยาบาลเทคนิค จากข้อมูลพบว่า มีการ
กระจายบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 5 ประเภท ไปตามโรงพยาบาลทุกอ าเภอโดยการกระจายสอดคล้อง  
ตามจ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ  นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางแพทย์ประจ าอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนด้วย 
ส าหรับอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดรัฐต่อจ านวนประชากรในจังหวัด มีดังนี้  

 1) อัตราส่วนของแพทย์ในสังกัดรัฐต่อจ านวนประชากรในจังหวัดเท่ากับ 1 : 3,403  
 2) อัตราส่วนของทันตแพทย์ในสังกัดรัฐต่อจ านวนประชากรในจังหวัดเท่ากับ 1 : 8,463 
 3) อัตราส่วนของเภสัชกรในสังกัดรัฐต่อจ านวนประชากรในจังหวัดเท่ากับ 1 : 6,368 
 4) อัตราส่วนของพยาบาลในสังกัดรัฐต่อจ านวนประชากรในจังหวัดเท่ากับ 1 : 560 
 5) อัตราส่วนของพยาบาลเทคนิคในสังกัดรัฐต่อจ านวนประชากรในจังหวัดเท่ากับ 

1 : 64,316 



- 49 - 
 

ตารางท่ี 38 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดตรัง ปี 2563  

ล าดับ โรงพยาบาลรัฐ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล 

รวม 
วิชาชีพ เทคนิค 

1 รพ.ตร ัง 130 1
5 

38 629 0 812 
2 รพ.กันตัง 1

1 
5 9 83 1 109 

3 รพ.ย่านตาขาว 8 5 10 78 2 103 
4 รพ.ปะเหลียน 5 1

1 
5 51 0 72 

5 รพ.สิเกา 3 5 6 42 0 56 
6 รพ.ห้วยยอด 2

2 
1
7 

13 88 3 143 
7 รพ.วงัวิเศษ 2 5 5 44 3 59 
8 รพ.นาโยง 3 3 6 66 1 79 
9 รพ.รัษฎา 2 4 6 48 0 60 

10 รพ.หาดส าราญฯ 3 6 3 19 0 31 
 โรงพยาบาลชุมชน (รพช) 5

9 
6
1 

63 519 10 712 
อัตราต ่อประชากร 10,901 10,544 10,209 1,239 64,316 903 
รวม รพ.รัฐ และ รพช   189 7

6 
101 1,148 10 2,236 

อัตราต ่อประชากร 3,403 8,463 6,368 560 64,316 288 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 

12.5.3 การมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชน 
 ตารางที่ 39 แสดงการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน ประชาชนในจังหวัด

ร้อยละ 99.99 มีหลักประกันด้านสุขภาพ โดยทุกคนในทุกอ าเภอมีหลักประกันสุขภาพ ยกเว้น
อ าเภอย่านตาขาว ที่มีประชากร 3 คนที่ยังไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ  
 

ตารางท่ี 39 การมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ อ าเภอ ประกัน 
สังคม 

ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

สิทธ ิอื่น ๆ สิทธ ิ UC ตาม 
ทะเบียนราษฎร ์ 

รวม ร้อยละ 

1 เมืองตร ัง 42,429 12,933 25
0 

149,832 205,444 100.00 
2 กันตัง 8,027 2,381 57

7 
84,809 95,794 100.00 

3 ย่านตาขาว 4,135 3,728 66
8 

59,586 68,117 99.99 
4 ปะเหลียน 6,502 2,951 70 65,212 74,735 100.00 
5 สิเกา 1,507 1,212 27

2 
41,121 44,112 100.00 

6 ห้วยยอด 6,507 6,264 52
0 

95,477 108,768 100.00 
7 วังวิเศษ 2,485 1,586 61 43,875 48,007 100.00 
8 นาโยง 4,726 2,119 395 42,103 49,343 100.00 
9 รัษฎา 2,133 1,441 102 30,122 33,798 100.00 
10 หาดสำราญ 65

0 
278 8 17,346 18,282 100.00 

รวม 79,101 34,893 2,923 629,483 746,400 99.99 
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12.5.4  การให้บริการด้านสุขภาพ 
ในปี 2563 โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชน      

ในตารางที่ 40 แสดงข้อมูลการให้บริการปี 2563 ที่จ าแนกตามระดับการให้บริการ 3 ระดับ ได้แก่ 
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  พบว่า มีผู้ป่วยมารับบริการจ านวน 818,304 คน รวม 
3,057,755 ครั้ง  ผู้ป่วย 1 คนมาขอรับการบริการ 3.74 ครั้ง  มีการให้บริการด้านสุขภาพต่อวัน 
8,377 ครั้ง แบ่งเป็น ระดับปฐมภูมิ 3,498 ครั้งต่อวัน ระดับทุติยภูมิ 3,025 ครั้งต่อวัน และ
ระดับตติยภูมิ 1,854 ครั้งต่อวัน     

 

ตารางท่ี 40 การให้บริการจ าแนกตามระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระดับการใหบ้ริการ 
ผ ู้ป่วย
นอก คน คร้ัง ร้อยละ เฉลี่ย ครั้ง/วัน 

1. ปฐมภูมิ (สอ./เทศบาล) 373,477 1,276,647 41.75 3,498 

2. ทุติยภูม ิ (รพช.) 276,414 1,104,217 36.11 3,025 

3. ตติยภูมิ (รพศ.) 168,413 676,891 22.14 1,854 

รวม 818,304 3,057,755 100.00 8,377 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 

12.5.5 สาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญ  
ข้อมูลในตารางที่ 41 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พบว่า

โรคที่เป็นสาเหตุของผู้ป่วยนอกมากที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด มีอัตราการป่วย 63,850.28 
รายต่อ 100,000 คน รองลงมา คือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม มีอัตรา
การป่วย 54,427.33 รายต่อ 100,000 คน และอันดับ 3 คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง 
และเนื้อยึดเสริม มีอัตราการป่วย 43,431.85 รายต่อ 100,000 คน 
 

ตารางท่ี 41 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ปี 2563 

ล าด ับที ่ สาเหตุการป่วย ราย 
อัตราป ่วยต ่อประชากร 

100,000 คน 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 410,662 63,850.28 
2 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 350,057 54,427.33 
3 โรคระบบกลา้มเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 279,338 

 
43,431.85 

4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 232,245 
 

36,109.76 
5 โรคระบบหายใจ 220,054 34,214.29 
6 โรคระบบสบืพนัธุ์ร่วมปัสสาวะ 128,113 19,919.18 
7 โรคติดเชื้อและปรสิต 78,917 12,270.12 
8 โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 72,490 11,270.84 
9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 56,234 8,743.34 
1
0 

โรคระบบประสาท 54,156 8,420.25 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน) 
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 ตารางที่ 42 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก ข้อมูลพบว่าโรคที่เป็นสาเหตุ
ของผู้ป่วยในมากที่สุด คือโรคผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึมอ่ืน ๆ ซึ่งพบอัตราป่วย   
ต่อประชากร 100,000 เท่ากับ 3,867.29 คน รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง 2,865.68 คน และอันดับ 
3 โรคเบาหวาน 1,638.77 คน 
ตารางท่ี 42 สาเหตุการป่วยของผู้ป ่วยในที่สำคัญ 10 อ ันดับแรก ป ี 2563 

ล าด ับ สาเหตุการป่วย ราย 
อัตราป ่วยต ่อประชากร 

100,000 คน 
1 โรคผดิปกตเิกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลซิึม

อื่นๆ 
24,873 3,867.29 

2 โรคความดันโลหิตสูง 18,431 2,865.68 
3 โรคเบาหวาน 10,540 1,638.77 
4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดที่

เกี่ยวกับระบบภูมิคุม้กัน 
8,390 1,304.49 

5 โรคตดิเช้ืออ่ืน ๆ ของล าไส ้ 6,930 1,077.49 
6 โรคตดิเช้ือและปรสติอื่น ๆ 6,846 1,064.43 
7 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวยีนเลือดผ่านปอดอื่น ๆ 6,151 956.83 
8 โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ 6,058 941.91 
9 โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 5,447 846.91 
1
0 

โรคหลอดเลือดสมองใหญ ่ 5,419 842.55 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวดตรัง (อัตราป่วยต่อแสนประชากร) 
 

12.5.6 สาเหตุการเสียชีวิต  
ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตของคนในจังหวัดปี 2563 ใน 10 อันดับแรก 

พบว่าอันดับ 1 คือ โรคมะเร็ง มีอัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน เท่ากับ 92.67  อันดับ 2 คือ โรคหลอด
เลือดสมอง อัตราการตายเท่ากับ 51.93 และอันดับ 3 โรคหัวใจและหลอดเลือด มีอัตราการตายเท่ากับ 39.80 
ตารางท่ี 43 สาเหตุการเสียชีวิตและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน ปี 2563 

ล าด ับ สาเหต ุการเสียชีวิต 

เพศ 
รวม 

ชาย หญ ิง 

คน อัตราเสียชีวิต คน อัตรา
เสียชีวิต 

คน อัตรา
เสียชีวิต 

1 โรคมะเร็ง  337 107.05 259 78.87 596 92.67 
2 โรคหลอดเลือดสมอง  186 59.09 148 45.07 334 51.93 
3 โรคหัวใจและหลอดเลือด  150 47.65 106 32.28 256 39.80 
4 ติดเชื้อในกระแสโลหิต  105 33.36 87 26.49 192 29.85 
5 ปอดบวม  110 34.94 64 19.49 174 27.05 
6 ไตวายเฉียบพลัน/โรคไตเรื้อรัง  78 24.78 66 20.1 144 22.39 
7 เบาหวาน  39 12.39 81 24.67 120 18.66 
8 อุบัติเหตุจากการขนส่ง  73 23.19 40 12.18 113 17.57 
9 ความดันโลหิตสูง  36 11.44 47 14.31 83 12.90 
10 โรคหืด  39 12.39 17 5.18 56 8.71 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหว ัดตรัง 
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12.5.8 งานอนามัยแม่และเด็ก   
 สถิติอัตราการตายของมารดาและทารกในปี 2562-2563 แสดงในตารางที่ 44 

ในปี 2563 ไม่มีมารดาเสียชีวิตในจังหวัด ซึ่งดีกว่าปี 2562 ที่มีมารดาเสียชีวิต 2 คน ส่วนทารกเสียชีวิต
ในปี 2563 จ านวน 38 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตต่อ 100,000 คน เท่ากับ 7.31 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2562 ที่มีจ านวนทารกเสียชีวิต 30 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 5.39 คน พบว่า อัตราการ
เสียชีวิตของทารกในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 1.92 คนต่อทารกที่คลอด 100,000 คน อ าเภอที่มีอัตราการ
เสียชีวิตของทารกสูงที่สุด คืออ าเภอสิเกา (36.76) รองลงมา คือ อ าเภอวังวิเศษ (24.19) ส่วนอ าเภอที่
อัตราการเสียชีวิตของทารกเป็น 0 ได้แก่ อ าเภอรัษฎาและอ าเภอหาดส าราญ   

    
ตารางท่ี 44 อัตราการตายของมารดาและทารกต่อแสนคน ปี 2562-2563 

ล าดับ อ าเภอ 

มารดาตาย ทารกตาย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ต่อแสน 

จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อ
แสน 

จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อ
แสน 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ต่อแสน 

1 อ าเภอเมือง 2 50.05 0 0 13 3.25 20 5.53 
2 อ าเภอกันตัง 0 0.00 0 0 4 15.56 3 13.10 
3 อ าเภอย่านตาขาว 0 0.00 0 0 1 5.68 2 7.60 
4 อ าเภอปะเหลียน 0 0.00 0 0 0 0.00 2 11.11 
5 อ าเภอสิเกา 0 0.00 0 0 2 13.33 5 36.76 
6 อ าเภอห้วยยอด 0 0.00 0 0 5 13.97 2 5.12 
7 อ าเภอวังวิเศษ 0 0.00 0 0 0 0.00 3 24.19 
8 อ าเภอนาโยง 0 0.00 0 0 4 29.63 1 6.17 
9 อ าเภอรัษฎา 0 0.00 0 0 1 9.17 0 0.00 

10 อ าเภอหาดส าราญ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 
รวม 2 35.96 0 0 30 5.39 38 7.31 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
หมายเหต:ุ  1. มารดาตาย จากรายงานการคลอด (ก.2)  ของ รพศ./รพช. (1 ตค.61- 30 ก.ย.62 และ 1 ตค.62- 
30 ก.ย.63) 

      2.ทารกตายจากมรณบตัร (1 ตค.61- 30 ก.ย.62 และ 1 ตค.62- 30 ก.ย.63) 
 

ตารางที่ 45 แสดงร้อยละเด็กวัย 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัยในจังหวัดและ     
แจกแจงเป็นรายอ าเภอ ข้อมูลพบว่า จังหวัดมีเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยตามช่วงอายุ 0-5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 93.46 มี 4 อ าเภอที่มีอัตราเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด           
โดยเรียงล าดับอ าเภอจากน้อยไปมาก ได้แก่ อ าเภอรัษฎา (83.14%) อ าเภอเมืองตรัง (92.51%) 
อ าเภอวังวิเศษ (93.23%) และอ าเภอปะเหลียน (93.12%) อ าเภอรัษฎาเป็นอ าเภอที่มีร้อยละ
ของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งจังหวัดถึง ร้อยละ 10  
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ตารางท่ี 45 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย ปี 2563 

ล าดับ 
 

อ าเภอ 
 

รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ (0-5 ปี) 
จ านวนเป้าหมาย จ านวนคัดกรอง รวมสมวัย ร้อยละสมวัย 

1 เมืองตรัง 5,219 4,925 4,828 92.51 
2 กันตัง 3,643 3,562 3,482 95.58 
3 ย่านตาขาว 2,814 2,694 2,652 94.24 
4 ปะเหลียน 2,979 2,806 2,774 93.12 
5 สิเกา 1,748 1,721 1,693 96.85 
6 ห้วยยอด 3,438 3,275 3,223 93.75 
7 วังวิเศษ 2,010 1,918 1,874 93.23 
8 นาโยง 1,875 1,816 1,783 95.09 
9 รัษฎา 1,429 1,233 1,188 83.14 

10 หาดส าราญ 846 821 803 94.92 
รวม 26,001 24,771 24,300 93.46 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563 
  

 จังหวัดตรังมีสถิติทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักตกเกณฑ์ (น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 
2,500 กรัม) คิดเป็นร้อยละ 7.60 อ าเภอห้วยยอดมีอัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักตกเกณฑ์สูงถึง
ร้อยละ 10.51 รองลงมาคืออ าเภอวังวิเศษ คิดเป็นร้อยละ 9.03 และอ าเภอนาโยง คิดเป็นร้อยละ 
8.36 ส่วนอ าเภอที่มีอัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักตกเกณฑ์ต่ าสุด คืออ าเภอปะเหลียน ร้อยละ 5.16   
  

ตารางท่ี 46 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2563 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนทารกแรกเกิด 

ร้อยละทารกแรกเกิดที่มี
น้ าหนัก < 2500 กรัม ในช่วงเวลา

ก าหนด  
น้ าหนัก  

< 2,500 กรัม 
1 เมืองตรัง 786 55 7.00 
2 กันตัง 451 35 7.76 
3 ย่านตาขาว 375 20 5.33 
4 ปะเหลียน 446 23 5.16 
5 สิเกา 208 17 8.17 
6 ห้วยยอด 533 56 10.51 
7 วังวิเศษ 288 26 9.03 
8 นาโยง 311 26 8.36 
9 รัษฎา 181 14 7.73 

10 หาดส าราญ 103 8 7.77 
รวม 3,682 280 7.68 

  ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดตรัง  ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563 
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12.6 ด้านความม่ันคง 
12.6.1 ปัญหายาเสพติด 
จังหวัดตรังเป็นเส้นทางผ่านการขนย้ายยาเสพติดจากจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือน าไปเป็น

ส่วนประกอบยาเสพติด  ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ยังไม่พบแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทต่างๆ  เว้นแต่กัญชา
และพืชกระท่อมซึ่งพบว่ามีการปลูกกัญชาและพืชกระท่อมใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอรัษฎา อ าเภอ
วังวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลียน อย่างไรก็ดี หลังจากที่รัฐบาลได้มี
มาตรการในการน ากัญชาและกระท่อมใช้ในการบ าบัด มีวิสาหกิจชุมชน 4 แห่งที่ได้รับใบอนุญาต
ผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 

1. วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ 
 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน 
 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง 
 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดตรัง 
 ส่วนพืชกระท่อมซึ่งเป็น 1 ในพืช 4 ชนิดที่อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ของ 

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้รับการปลดออกจากสถานะยาเสพติดแล้ว (เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ.2564) จากการส ารวจมี 2 พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นพ้ืนที่ขอครอบครองและเสพ
พืชกระท่อมโดยวิถีชาวบ้าน คือพ้ืนที่ต าบลนาพละ (10 หมู่บ้าน จ านวน 40 ต้น) และพ้ืนที่ต าบล   
ในเตา (4 หมู่บ้าน จ านวน 841 ต้น)   
 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
ในปี 2563 พบว่า ยาบ้ามีการค้าและแพร่ระบาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.59 

ของยาเสพติดทั้งหมด รองลงมาได้แก่ พืชกระท่อม ร้อยละ 38.21 กัญชา ร้อยละ 4.83 และไอซ์ 
ร้อยละ 1.38  ตารางที่ 47 แสดงสถิติจ านวนคดียาเสพติดที่มีการจับกุมในช่วงปี 2557-2562  
ในปี 2562 พบคดียาเสพติด จ านวน 4,612 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 747 คดี  แม้แนวโน้ม
จ านวนคดียาเสพติดจะลดลง แต่จ านวนคดียาเสพติดในจังหวัดยังสูง  ปี 2563 จับกุมกลุ่มคดียาเสพติด 
จ านวน 5,486 คดี เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยยังสูงถึง 15.03 คดีต่อวัน  
 
ตารางท่ี 47 สถิติจ านวนคดียาเสพติดที่มีการจับกุมในจังหวัด ปี 2557-2562 

ปี พ.ศ. จ านวนคดียาเสพติดที่มีการจับกุม 
2557 6,203 
2558 4,253 
2559 2,309 
2560 3,199 
2561 3,865 
2562 4,612 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง 
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12.6.2 สัดส่วนความผิดเกี่ยวกับคดีอาญา 
 ตารางที่ 48 แสดงสถิติความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาของสถานีต ารวจภูธรปี 2563 

เปรียบเทียบกับปี 2562 โดยแบ่งประเภทคดีเป็น 4 กลุ่มได้แก่  
(1) กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ   
ปี 2563 มีการแจ้งความ 256 คดี ลดลงจากปี 2562 ที่มีการแจ้งความ 280 คดี 

โดยในกลุ่มนี้ มีกรณีท าร้ายร่างกายมากที่สุด 98 คดี รองลงมาคือ คดีพยายามฆ่า 52 คดี   
 (2) กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
ในปี 2563 มีการแจ้งความ 574 คดี ลดลงจากปี 2562 ที่มีการแจ้งความ 611 คด ี

ในกลุ่มนี้มีคดีลักทรัพย์สูงสุด 253 คดี รองลงมาเป็น การท าให้เสียทรัพย์และอ่ืนๆ 74 คดี  
(3) กลุ่มฐานความผิดพิเศษ  
ปี 2563 มีการแจ้งความ 130 คดี ลดลงจากปี 2562 ที่มีการแจ้งความ 198 คด ี

ในกลุ่มนี้มีคดี พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2548 จ านวน 41 คดี รองลงมาเป็นคดี พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475 จ านวน 32 คดี  

(4) กลุ่มความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
ปี 2563 มีการแจ้งความ 7,605 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีการแจ้งความ 

7,216 คดี  กลุ่มนี้มีคดียาเสพติดสูงสุดถึง 5,486 คดี รองลงมาเป็นคดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
617 คดี   

 

ตารางท่ี 48 สถิติความผิดในคดีอาญาที่ส าคัญ เปรียบเทียบระหว่าง ม.ค. - ธ.ค. 2562 / 2563 

ประเภทคด ี
2562 2563 

ร้อยละ 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ 280 256 256 243 94.92 
1.1 ฆ่าผู้อื่น 43 36 34 31 91.18 
1.2 ท าร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 3 3 2 2 100 
1.3 พยายามฆ่า 67 58 52 50 96.15 
1.4 ท าร้ายร่างกาย 114 110 98 95 96.94 
1.5 ข่มขืนกระท าช าเรา 29 27 21 17 80.95 
1.6 อื่น ๆ 24 22 49 48 97.96 
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 611 535 574 520 90.59 
2.1 ปลน้ทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) 2 2 1 1 100 
2.2 ชิงทรัพย ์ 8 7 1 1 100 
2.3 วิ่งราวทรัพย์ (ม.336) 8 8 11 9 81.82 
2.4 ลักทรัพย ์ 274 234 253 235 92.89 
2.5 กรรโชกทรัพย ์ 0 0 3 2 66.67 
2.6 ฉ้อโกง 84 76 63 51 80.95 
2.7 ยักยอกทรัพย์ 82 72 73 63 86.3 
2.8 ท าให้เสียทรัพย ์ 50 42 74 67 90.54 
2.9 รับของโจร 21 17 6 6 100 
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 
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ประเภทคด ี
2562 2563 

ร้อยละ 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

2.11 วางเพลงิ 6 5 15 14 93.95 
2.12 อื่นๆ 76 72 74 71 95.95 
3. ฐานความผิดพิเศษ 198 95 130 89 68.46 
3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 0 0 0 0 0 
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 0 0 3 3 100 
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 10 8 6 5 83.33 
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 0 0 0 0 0 
3.5 พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 0 0 0 0 0 
3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 

1 1 11 8 72.73 

3.7 ความผิดเก่ียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1 0 0 0 0 
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2548 68 29 41 16 39.02 
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2528 51 5 13 7 53.85 
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 8 3 6 1 16.67 
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ.2535 14 10 10 10 100 
3.12 พ.ร.บ.สง่เสริมและรักษาคณุภาพ และสิง่แวดล้อม 1 1 1 0 0 
3.13 พ.ร.บ.งาชา้ง พ.ศ.2558 0 0 0 0 0 
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 0 0 0 0 0 
3.15 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 12 7 6 6 100 
3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 4 3 1 1 100 
3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 28 28 32 32 100 
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 7,216 8,002 7,605 8,719 389 
4.1 ยาเสพติด 5,832 6,343 5,486 5,985 -346 
4.2 อาวุธปนืและวัตถุระเบิด 685 713 617 649 -68 
4.3 การพนนั 148 392 163 564 15 
4.4 ความผิดเก่ียวกับวสัดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 0 0 1 1 1 
4.5 ความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 326 329 409 409 83 
4.6 ความผิดเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณ ี

142 142 412 413 272 

4.7 ความผิดเก่ียวกับสถานบรกิาร 0 0 0 0 0 
4.8 ความผิดเก่ียวกับการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 83 83 97 96 14 
4.9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 

0 0 418 602 418 

ที่มา : อ้างอิงจากข้อมูลทั่วไปจงัหวัดตรัง ปี 2564 
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13. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13.1 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  
จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามหลักฐาน จ านวน 1,292,632 ไร่ ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ป่าไม้ที่มี

สภาพป่าตามธรรมชาติ จ านวน 683,008.78 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 23.13 ของพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวภูเขาและเทือกเขาล้อมรอบจังหวัดตรัง มีลักษณะคล้าย
ก าแพงเมือง พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัด
พัทลุง ทิศใต้ติดกับจังหวัดสตูล และด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดกระบี่  ลักษณะพ้ืนที่ป่าไม้
ของจังหวัดสรุปได้ดังนี้ 

(1)  พ้ืนที่ป่ าไม้ด้ านทิศตะวันออกมีสภาพเป็นภู เขาสูงชัน มีแหล่ งต้นน้ าส าคัญ 
ประกอบด้วย ล าห้วย ล าคลองน้อยใหญ่ที่ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดลงสู่ทะเลอันดามัน ท าให้ประชาชน  
ได้ใช้ทรัพยากรน้ าจากพ้ืนที่ป่าส าหรับอุปโภคและบริโภค พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์  

(2) พ้ืนที่ป่าไม้ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนตลอดแนวจาก     
ทิศเหนือสู่ทิศใต้  

(3) พ้ืนที่ป่าไม้บริเวณตอนกลางจังหวัดตรังเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขา มีพ้ืนที่ป่าแปลง
เล็กแปลงน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปอยู่บริเวณเชิงเขาและพ้ืนที่ราบบริเวณเชิงเขา มีบางพ้ืนที่     
ถูกบุกรุกท าลายเพื่อปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน  

โดยภาพรวม พ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดยังคงอุดมสมบูรณ์และสามารถรักษาความสมดุล
ทางระบบนิเวศได้พอสมควร  จังหวัดมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องท าให้พื้นที่ทรัพยากร
ป่าไม้ของจังหวัดยังคงเป็นแหล่งโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ  
 

ตารางท่ี 49 รายงานพื้นที่ป่าไม้ของแต่ละอ าเภอ 

อ าเภอ 

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติ ครม. 

ป่าบก ป่าชายเลน ป่าบก (ไร่) ป่าชายเลน (ไร่) 

ป่า ไร่ 
พ้ืนที่ป่าไม้
คงสภาพ 

ป่า ไร่ 
พ้ืนที่ป่า

ไม้ 
คงสภาพ 

ป่า ไร่ ป่า ไร่ 

เมืองตรัง 12 55,869 14,408 - -  4 1,293 - - 

นาโยง 3 83,362 78,652 - -  2 2,111 - - 

ย่านตาขาว 2 76,154 76,315 2 10,557.3 8,597.2 2 1,375 - 43,229.6 

ปะเหลยีน 4 315,058 258,404 7 67,692.5 57,182 6 3,952 - 81,273.9 

กันตัง 10 89,739 50,177 12 71,140.8 62,151.9 7 9,148 - 108,160 

สิเกา 6 70,373 58,767 4 37,752.2 31,136.4 4 8,763 - 48,990.4 

วังวิเศษ 5 63,565 59,891 - -  5 16,994 - - 

ห้วยยอด 7 139,515 43,575 - -  5 2,515 - - 

รัษฎา 2 31,500 18,643 - -  4 3,817 - - 

หาดส าราญ 3 4,976 43,24 4 35,530.2 30,910.1 - - - 12,358.6 

รวม 44 930,111 658,832 29 222,673 189,977.6 32 49,968 - 294,012.5 

ที่มา : อ้างอิงจากข้อมูลทั่วไปจงัหวัดตรัง ปี 2564 
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ตารางที่ 49 แสดงพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดและแยกรายอ าเภอ พ้ืนที่ป่าจะถูกก าหนดเป็น    
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกลุ่มพื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังนี้ 

(1) กลุ่มพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ   
(1.1) ป่าบก นอกเขตพ้ืนที่ที่มอบให้ ส.ป.ก. น าไปปฏิรูปที่ดิน จ านวน 44 ป่า พ้ืนที่ป่า

สงวนแห่งชาติคงสภาพ 658,832 ไร่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

(1.2) ป่าชายเลน จ านวน 29 ป่า เนื้อที่จ านวน 222,673 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าคงสภาพ 
189,977.659 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) กลุ่มพ้ืนที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี  
 (2.1) ป่าบก จ าแนกเป็นไม้ถาวร จ านวน 32 ป่า เนื้อที่จ านวน 49,968 ไร่ ในความ

รับผิดชอบของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (2.2) ป่าชายเลน เนื้อท่ีจ านวน 294,012 ไร่ ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามหลักฐาน 

จ านวน 1,292,632 ไร่ ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีสภาพป่าตามธรรมชาติ จ านวน 683,008.78 ไร่ 
หรือประมาณร้อยละ 23.13 ของพ้ืนที่จังหวัดตรัง จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนที่
ป่าไม้ในปัจจุบันของจังหวัดพบว่า มีพ้ืนที่ป่าที่มีสถานการณ์อ่อนไหวหรือล่อแหลมและเสี่ยงต่ อการ  
ถูกบุกรุกท าลาย และมีสถิติคดีป่าไม้ค่อนข้างสูงและมีมาอย่างต่อเนื่องจ านวน 6 พ้ืนที่ ประกอบด้วย  

1) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ในท้องที่อ าเภอกันตังและอ าเภอสิเกา  
2) อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในท้องที่อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด 

และอ าเภอรัษฎา  
3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ในท้องที่อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว และ

อ าเภอนาโยง  
4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ในท้องที่อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอสิเกา  
5) ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นป่าบก ในท้องที่อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด 

อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอกันตัง  
6) พื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน 

และอ าเภอหาดส าราญ  
 

13.2 ทรัพยากรแร่ 
จังหวัดมีการท าเหมืองแร่ 4 ชนิด คือ  
1) แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา 

จ านวน 2 แปลง 2 ราย   
2) แร่โดโลไมต์ ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง และต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 

จ านวน 2 แปลง 2 ราย   
3) แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 1 แปลง 

1 ราย  
4) แร่หินอ่อนในอ าเภอห้วยยอด  
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จังหวัดมีผู้ประกอบโรงโม่หิน 3 ราย ประกอบด้วย  
1) บริษัท ตรังยูซี จ ากัด จ านวนโรงโม่หิน 1 โรง 
2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีพุธศิลาทอง จ านวนโรงโม่หิน 1 โรง  
3) นายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ จ านวน 2 โรง  
 
13.3 พื้นที่ชุ่มน้ า 
พ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetland) หรือพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี ความลึกระดับไม่เกิน 6 เมตร 

พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นแหล่งเก็บกักน้ า แหล่งทรัพยากรและผลผลิตทางธรรมชาติที่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยว
ใช้ประโยชน์ได้ มีความส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ บางแห่งยังมีความส าคัญ
ด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทาง
ธรรมชาติวิทยาอีกด้วย 

จังหวัดมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าส าคัญได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และพ้ืนที่เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง–ปากน้ าตรัง รวม 515,745 ไร่  พ้ืนที่ดังกล่าวมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง ร่องน้ า น้ าตก บ่อน้ าร้อนถ้ า ธารลอด ป่าพรุ ป่าเสม็ด ป่าจาก ปากแม่น้ า 
ป่าชายเลน ป่าชายหาด ชายฝั่งทะเล สันทราย  หาดทราย หาดเลน แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล 
แหล่งสาหร่ายทะเล อ่าว และ   หมู่เกาะ พ้ืนที่ชุ่มน้ านี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พันธุ์หายากและอยู่ใน
สถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด เช่น      นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟินฟุต นกหัวโตมาลายู และพะยูน   

ส าหรับพ้ืนที่หมู่เกาะลิบงยังเป็นแหล่งชุมชนนกอพยพที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
และเป็นที่พักของนกอพยพจากทวีปแอฟริกา คือ นกหัวโตกินปู นอกจากนี้อ่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของปลาเศรษฐกิจส าคัญ อาทิ ปลาในกลุ่มปลากะพง ขณะที่หมู่เกาะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง มีความงดงามของธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยที่ส าคัญเนื่องจากมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง 
 

13.4 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหาด ได้แก่ คลองพลูหนัง  

ปากน้ าสิเกา ปากเมง อ่าวกันตัง และ อ่าวปะเหลียน  ทั้ง 5 กลุ่มครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อ าเภอ 11 ต าบล ได้แก ่ 
1) ต าบลเขาไม้แก้ว ต าบลบ่อหิน และต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา  
2) ต าบลเกาะลิบง ต าบลนาเกลือและต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง  
3) ต าบลหาดส าราญและต าบลตะแสะ อ าเภอหาดส าราญ  
4) ต าบลสุโสะ ต าบลท่าข้าม และต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน  
จากข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดพบว่า ถูกกัดเซาะรวม 10.29 กิโลเมตร คิดเป็น

ร้อยละ 6.81 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งทั้งหมด ขนาดพ้ืนที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรวม 81 ไร่ 
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบมี 3 อ าเภอดังนี้  

1) อ าเภอสิเกา ได้แก่ ต าบลเขาไม้แก้ว (ระยะ 1,283 เมตร พ้ืนที่ 6 ไร่) ต าบลบ่อหิน 
(ระยะ 2,515 เมตร พื้นที่ 26 ไร่) และต าบลไม้ฝาด (ระยะ 2,110 เมตร พื้นที่ 18 ไร่) 

2) อ าเภอกันตัง ได้แก่ ต าบลเกาะลิบง (ระยะ 1,422 เมตร พ้ืนที่ 9 ไร่) และต าบลนาเกลือ 
(ระยะ 938 เมตร พื้นที่ 6 ไร่)  

3) อ าเภอหาดส าราญ ได้แก่ ต าบลหาดส าราญ (ระยะ 1,225 เมตร พ้ืนที่ 5 ไร่) และ
ต าบลตะเสะ (ระยะ 793 เมตร พื้นที่ 11 ไร่) 
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13.5 สถานการณ์น้ าในจังหวัดตรัง 
13.5.1 แม่น้ า 
จังหวัดตรังมีแม่น้ าสายส าคัญ 2 สาย ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ การเกษตร การอุปโภค

และบริโภค คือ แม่น้ าตรังและแม่น้ าปะเหลียน ผลตรวจสอบคุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าส าคัญพบว่า 
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ในระดับพอใช้  ผลตรวจวัดพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
(DO) เฉลี่ยที่ 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BOD เฉลี่ยที่ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตรอยู่ในระดับดี และ FCB 
อยู่ในระดับด ี

13.5.2 น้ าบาดาล 
จังหวัดตรัง มีพื้นที่ 4,917 ตารางกิโลเมตร มีน้ าบาดาลอยู่ในแอ่งน้ า “แอ่งระนอง 

– สตูล” โดยมีชั้นหินให้น้ าชนิดหินส่วน 24% และชนิดหินแข็ง 76% ของพ้ืนที่  มีปริมาณน้ าบาดาล    
ที่กักเก็บได้ 18,510 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถน าน้ าบาดาลมาใช้ได้ 674 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
ปริมาณน้ าบาดาลต้นทุนที่สามารถน ามาใช้ได้เป็นรายอ าเภอ มีดังนี้  
 
ตารางท่ี 50 ปริมาณน้ าบาดาลต้นทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ 

ล าดับ อ าเภอ 
ปริมาณน้ าบาดาลต้นทุนที่สามารถน ามาใช้ได้  

(ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 
1 เมืองตรัง 72 
2 นาโยง 34 
3 ย่านตาขาว 57 
4 ปะเหลียน 106 
5 กันตัง 93 
6 สิเกา 70 
7 วังวิเศษ 81 
8 ห้วยยอด 109 
9 รัษฎา 31 
10 หาดส าราญ 22 

ที่มา:ข้อมูลจากศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 
 ปี 2563 ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง มีส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มา
ยื่นขออนุญาตใช้น้ าบาดาลรวมทั้งสิ้น 157 ราย โดยรายละเอียดตามประเภทการใช้น้ าบาดาล       
ได้ดังนี้ (ท่ีมา : ข้อมูลจากส่วนทรัพยากรน้ าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)  
 1. เพื่ออุปโภค/บริโภค จ านวน  48 ราย 
 2. เพื่อการเกษตร (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์) จ านวน 46 ราย 
 3. เพื่อธุรกิจ จ านวน  63 ราย 

13.6 อุทยานมรดกอาเซียน 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้รับการประกาศเป็นมรดก

อาเซียน เป็นล าดับที่ 45 และถือเป็นมรดกอาเซียนในล าดับที่ 5 ของประเทศไทย ส าหรับอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ แม่น้ า 
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ปากแม่น้ า และชายฝั่ง ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ประกอบด้วย ป่าชายเลน แหล่งน้ า
กร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์  แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่เนื้อที่
กว่า 18,000 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน เต่าทะเล และโลมา เป็นต้น  
สัตว์ป่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของนกอย่างน้อย 212 ชนิด ชนิดที่หายาก
และใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟินฟุต นกหัวโตกินปู ทั้งนกอพยพ และนกประจ า
ถิ่น อีกทั้งยังได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 
ล าดับที่ 1,182 มีเนื้อที่รวม 414,456.25 ไร่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 

 

13.7 พะยูน 
จังหวัดตรังเป็นแหล่งที่มีพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย อาศัยในบริเวณแนวเขต

พ้ืนที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ บริเวณเกาะมุก 
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง พะยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติในปี พ.ศ.2535 ด้วยสถานการณ์ใกล้
สูญพันธุ์ของพะยูนท าให้พะยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย ในปี 2561 จากการ
บินส ารวจพบประชากรพะยูนในจังหวัดตรัง ในปี 2563 ส ารวจพบพะยูนน้อยลง จากปี 2562  จาก 
185 ตัว พบเพียง 165 ตัว (การบินส ารวจไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) 

สาเหตุที่ท าให้พะยูนใกล้สูญพันธุ์นั้น ประกอบด้วยปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจาก
มนุษย์ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องน้ ามันพะยูนสามารถรักษาโรคเรื้อรังได้  การใช้เครื่องมือประมงหลายชนิด   
ที่เป็นอันตรายกับพะยูน การท าลายระบบนิเวศของหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหารของพะยูน ส่งผลให้
พะยูนได้รับอาหารไม่เพียงพอทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ  ส่งผลให้มีอัตราการสืบพันธุ์ที่ต่ ากว่าปกติ
และลูกท่ีได้ไมแ่ข็งแรง  

 

13.8 การจัดการขยะมูลฝอย 
จังหวัดยังไม่มีระบบก าจัดขยะโดยรวม  ระบบการคัดแยกขยะ การเก็บและขนส่งที่ยังไม่ได้

มาตรฐาน ระบบก าจัดขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน บางท้องถิ่นน า
ขยะมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป  ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยเฉพาะ
ของเสียอันตรายจากบ้านเรือนยังมีการทิ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 22 แห่ง ในจ านวนนี้เป็นหลุมฝังกลบที่ถูกต้องตาม   
หลักวิชาการ 2 แห่ง ได้แก่ หลุมฝังกลบเทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตัง  หลุมฝังกลบ
เทศบาลนครตรัง มีปริมาณขยะส่งมาก าจัด 17 แห่ง รวมกับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครตรัง       
มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 100 ตัน (รวมทั้งหมด 18 แห่ง) ในขณะที่หลุมฝังกลบเทศบาล
เมืองกันตัง มีปริมาณขยะส่งมาก าจัด 15 แห่ง รวมกับขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตังมีปริมาณขยะ
มูลฝอยเฉลี่ย วันละ 30 ตัน (รวมทั้งหมด 16 แห่ง) 

ปี 2563 ขยะมูลฝอยในจังหวัดมีปริมาณ 241,028.51 ตัน จ านวนขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 
660.35 ตัน/วัน จ านวนขยะเกิดจากประชากร 1.03 กิโลกรัมต่อวันต่อคน ปริมาณขยะที่ถูกก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 48,957.45 ตัน หรือเฉลี่ย 103.29 ตัน/วัน และปริมาณขยะที่น า
กลับไปใช้ประโยชน์ 147,402.86 ตัน/ปี หรือเฉลี่ย 403.84 ตัน/วัน และมีขยะที่รอก าจัด  
153.22 ตัน/วัน หรือคิดเป็น 55,925 ตันต่อปี  
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ตารางที่ 50 แสดงเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยภายในจังหวัดปี 2562-2563      
เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการในปี 2563 กับ 2562 พบว่า จังหวัดมีการจัดการขยะที่ดีขึ้นจาก
เดิม โดยปี 2563 พบว่า ปริมาณขยะเกิดขึ้น 241,028 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 
471.61 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.19  ปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้อง มีเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ   
ปี 2562 จาก 37,325 ตัน เป็น 48,957 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.16 ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจาก 122,458 ตันในปี 2562 เป็น 147,403 ตันในปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20.37  อย่างไรก็ดี พบว่ามีขยะตกค้างสะสมในปี 2563 40,500 ตัน จากเดิมที่ไม่มีขยะตกค้างสะสม   

 
ตารางท่ี 51 ปริมาณขยะมูลฝอยและการจัดการขยะของจังหวัด  ปี 2562-2563 

รายการ ปี 2562 (ตัน)  ปี 2563 (ตัน) 

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน  240,556.90 241,028.51 

ปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้อง 37,324.90 48,957.45 

ปริมาณขยะที่ก าจัดไมถู่กต้อง  80,774.50 22,133.45 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับไปใช้ประโยชน์  122,457.50 147,402.86 

ปริมาณขยะตกค้างสะสม  - 40,500 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรงั 
 

13.9 มลพิษ 
คุณภาพอากาศในจังหวัดจากข้อมูลสถานีตรวจวัดที่ ต าบลนาตาล่วง ของกรมควบคุม

มลพิษ ข้อมูลรายงานซึ่งมีข้อมูลรายงานเฉพาะเดือนมิถุนายน ปี 2564 พบว่า  
1) ไม่พบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
2) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เท่ากับ 4 ppb (part per Billion) ซึ่งดีกว่า        

ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 170 ppb.   
3) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 0.20 ppm (part per million) ซึ่งดีกว่า          

ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 30 ppm  
4) ปริมาณก๊าซโอโซน 13 ppb. ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 100 

ppb.   
5) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง 20 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

6) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง 11 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  
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14. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัด 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการระบาดของเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความ

รุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้สมอง
อักเสบนิปาห์ โรคอีโบลา เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ด้าน ทั้งที่เกิดจากปัจจัยตาม
ธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งยังอาจเกิดจากการจงใจ
กระท าให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ก็ยิ่งท าให้ความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดข้ามประเทศ ข้ามภูมิภาคเพ่ิมสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคอุบัติ ใหม่เพ่ิมขึ้นอีกได้ใน
อนาคต 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบทาง
สังคม และเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยผลกระทบนั้นแผ่กระจายในวงกว้างกับคนทุกกลุ่ม 
อย่างไม่เลือกอายุ อาชีพ การศึกษา รวมทั้งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2563 การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกที่ 1 และ 2 จังหวัดตรัง เริ่มพบผู้ป่วยรายแรก   
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วย
สะสมทั้งสิ้นจ านวน 7 ราย ส่วนการระบาดในระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564      
ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขณะนี้พบผู้ป่วยสะสม จ านวน 2,766 ราย และรักษาหายป่วยแล้ว 
จ านวน 2,106 ราย โดยพบผู้ป่วยกระจายไปในทุกอ าเภอ พบจ านวนมากที่สุดในเขตอ าเภอกันตัง 
967 ราย รองลงมา คือ อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 619 ราย น้อยที่สุด คือ อ าเภอหาดส าราญ 
จ านวน 67 ราย ตั้งแต่พบการระบาดของโรคจนถึงปัจจุบัน มีจ านวนผู้เสียชีวิต 11 ราย การแพร่ระบาด
เริ่มจากการเดินทางของผู้ติดเชื้อเข้ามาในจังหวัดตรัง และแพร่กระจายไปชุมชน หน่วยงานองค์กร
และโรงงานต่างๆ และแนวโน้มการระบาดยังพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวัน 

 
ตารางท่ี 52 จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 แยกตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ ผู้ป่วยสะสม (คน) 
1. เมืองตรัง 619 
2. กันตัง 967 
3. ปะเหลียน 115 
4. ย่านตาขาว 187 
5. สิเกา 221 
6. ห้วยยอด 189 
7. วังวิเศษ 169 
8. นาโยง 121 
9. รัษฎา 109 
10. หาดส าราญ 67 
ต่างจังหวัด (รับการรักษา รพ.เอกชน) 2 

รวม 2,766 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
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15. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
15.1 การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 
การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ รวบรวม

ประเด็นปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาจังหวัดตรัง รวมทั้ง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 
2566 – 2570 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ประเด็นปัญหาและความต้องการ ประเด็นความ
คิดเห็นและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ด าเนินการเก็บระหว่างวันที่ 6 - 11 
สิงหาคม 2564 ผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 630 ตัวอย่าง 
กระจายในพ้ืนที่ 10 อ าเภอของจังหวัดตรัง โดยมีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล และผลการจัดเก็บ
ข้อมูล ดังนี้  

15.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตจังหวัดตรัง 
2) กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ก าหนดเป้าหมายเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จ านวน 500 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 

15.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(Social Package for Social Science: SPSS)  
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาข้อเสนอแนะการรับบริการ 

วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
15.4 เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอนคือ ตอนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดตรัง ตอนที่ 3 ประเด็นความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดตรัง และ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาจังหวัดตรังและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
15.5 ค่าสถิติที่ใช้  
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของคะแนน     

ความพึงพอใจ  
2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์การกระจาย

ของคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

15.6 ค่าสถิติที่ใช้ในการแปลผล 
ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

ส่วนการแปลผลความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1982: 82) เพ่ือจัดอันดับ โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดตรัง มีผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 630 ตัวอย่าง โดยแสดงข้อมูลเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระดับรายได้ ดังนี้  

 

ตารางท่ี 53 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 229 36.30 
หญิง 401 63.50 

ช่วงอายุ   
อายุ 23 ปี และต่ ากว่า 85 13.50 
ระหว่าง 24 – 41 ป ี 298 47.20 
ระหว่าง 42 – 56 ป ี 203 32.20 
ระหว่าง 57 – 75 ป ี 44 7.00 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน 10 1.60 
มัธยมศึกษาตอนต้น 16 2.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 59 9.40 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 26 4.10 
ปริญญาตรี 391 62.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 128 20.30 

อาชีพ   
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 189 30.00 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/วิสาหกิจ 57 9.00 
พนักงานบริษัท 76 12.00 
ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 89 14.10 
นักเรียน/นักศึกษา 75 11.90 
รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ 64 10.10 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 8 1.30 
เกษตรกร/ประมง 30 4.80 
เกษียณอายุราชการ 13 2.10 
ว่างงาน 29 4.60 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดับรายได้   
ไม่มีรายได้ 70 11.11 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 39 6.19 
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท 115 18.25 
ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 162 25.71 
ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท 99 15.71 
ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท 67 10.63 
ระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท 35 5.56 
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป 43 6.83 

 

จากตารางที่  53 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิงตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 ส่วนเพศชาย มีจ านวน 229 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.30 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 24 – 41 ปี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.20 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 391 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 
10,001 - 20,000 บาท จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 

 
 

ตารางท่ี 54 ข้อมูลพื้นที่หรือภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อ าเภอ จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอกันตัง 48 7.62 
อ าเภอนาโยง 53 8.41 
อ าเภอปะเหลียน 38 6.03 
อ าเภอเมืองตรัง 327 51.90 
อ าเภอย่านตาขาว 35 5.56 
อ าเภอรัษฎา 9 1.43 
อ าเภอวังวิเศษ 11 1.75 
อ าเภอสิเกา 16 2.54 
อ าเภอห้วยยอด 86 13.65 
อ าเภอหาดส าราญ 7 1.11 

รวม 630 100.00 
 
จากตารางที่ 54 แสดงข้อมูลพ้ืนที่หรือภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 
รองลงมา คืออ าเภอห้วยยอด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 ส่วนอ าเภอที่มีผู้ตอบน้อยที่สุด 
คืออ าเภอหาดส าราญ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 
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2) ประเด็นปัญหาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
จากข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดตรัง ประเด็นปัญหาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่า S.D. และการ
แปลผลการประเมิน รายประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 55 สภาพปัญหาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

คะแนนเฉลี่ย S.D. 
แปลผลการประเมิน 

การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และกลุ่ม
องค์กรเกษตรกร 

3.15 1.080 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมให้มีการน างานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

3.43 1.190 ระดับปานกลาง 

การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
และการพาณชิย์ให้มีศักยภาพ 

3.43 1.133 ระดับปานกลาง 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ยั่งยืน 3.32 1.161 ระดับปานกลาง 

การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (น้ า ดิน 
และทะเล) ให้มีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

3.32 1.148 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด ของ
สินค้าเกษตรภายในจังหวัด 

3.29 1.119 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
(SMEs) วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 

3.26 1.097 ระดับปานกลาง 

การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

3.15 1.095 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรม โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.99 1.115 ระดับปานกลาง 

 
จากตารางที่ 55 แสดงข้อมูลสภาพปัญหาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมของจังหวัดตรัง 

พบว่า ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในการพัฒนามากที่สุดของจังหวัดตรัง คือ ปัญหาด้านการส่งเสริมให้มี
การน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และปัญหาด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพาณิชย์ให้มีศักยภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากันทั้งสองประเด็น รองลงมาคือ ปัญหาด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ยั่งยืน และปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร   
(น้ า ดิน และทะเล) ให้มีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากันท้ังสองประเด็น ส่วนประเด็นที่ประชาชนจังหวัดตรังมองว่าเป็น
ปัญหาน้อยที่สุด คือ ปัญหาการส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางดังรายละเอียดระดับ
ภาพที่ 8 
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ทั้งนี้ ส าหรับในส่วนของข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พิจารณาคัดเลือกตามประเด็นที่มีการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด โดยในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การขาดความรู้ด้านการเกษตร/ประมง ที่ถูกต้อง ความรู้ด้านการลดต้นทุน และยังขาด
การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตร  

2. การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
3. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ าในการท าเกษตรกรรม  
4. ขาดการส่งเสริมการแปรรูปทางการเกษตร  
5. การบริหารจัดสรรที่ดินท ากิน  
 

 
ภาพที่ 8 ระดับปัญหาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

 
2) ประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
จากข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดตรัง ประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่า S.D. และการแปลผลการ
ประเมิน รายประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 56 สภาพปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

ด้านการท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย S.D. แปลผลการประเมิน 
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 

3.21 1.164 ระดับปานกลาง 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว 

3.23 1.132 ระดับปานกลาง 

การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว 

3.21 1.140 ระดับปานกลาง 
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จากตารางที่ 56 แสดงข้อมูลสภาพปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พบว่า 
ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในการพัฒนามากท่ีสุดของจังหวัดตรังคือ ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.23 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือ ปัญหาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และปัญหาการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.21 มีผลการประเมินในระดับปานกลาง เท่ากันทั้งสองประเด็น ดังรายละเอียดแสดง
ระดับ ภาพที่ 9 

ทั้งนี้ ส าหรับในส่วนของข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พิจารณาคัดเลือกตามประเด็นที่มีการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด โดยในด้านการท่องเที่ยว มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากโรคระบาด  
3. การตลาดประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
4. มาตรฐานการบริการยังต่ า เช่น ความสะอาด บุคลากร ความปลอดภัย  
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนไฟฟ้า อาคาร ของแหล่งท่องเที่ยว 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังขาดการบูรณาการร่วมกัน  
7. ขาดเอกลักษณ์ และการสร้าง Story ของจังหวัด 
 

 

ภาพที่ 9 ระดับปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
 

3) ประเด็นปัญหาด้านสังคมและการศึกษา 
จากข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดตรัง ประเด็นปัญหาด้านสังคมและการศึกษา แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่า S.D. และการแปลผล
การประเมิน รายประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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ตารางท่ี 57 สภาพปัญหาด้านสังคมและการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

ด้านสังคมและการศึกษา คะแนนเฉลี่ย S.D. 
แปลผลการ

ประเมิน 

การลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 3.55 1.257 ระดับมาก 

การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนรุ่นใหม่ 

3.40 1.147 ระดับปานกลาง 

การบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 3.37 1.247 ระดับปานกลาง 

การสร้างความมั่นคงในอาชีพ และเศรษฐกิจ  
ของชุมชน 

3.30 1.133 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมให้แรงงานในระบบและนอกระบบ 
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

3.25 1.126 ระดับปานกลาง 

การเข้าถึงระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 3.22 1.138 ระดับปานกลาง 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ 3.18 1.107 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 3.17 1.117 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม และมี    
จิตสาธารณะ 

3.15 1.116 ระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 56 แสดงสภาพปัญหาด้านสังคมและการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พบว่า 
ประเด็นที่ยังเป็นปัญหามากท่ีสุดต่อการพัฒนาจังหวัดตรัง คือ การลดปัญหายาเสพติดในชุมชน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.55 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัญหาการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนรุ่นใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  3.40 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็น ส่วนประเด็นที่ประชาชนจังหวัดตรังมองว่าเป็นปัญหาน้อย
ที่สุด คือ การส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดระดับภาพที่ 10 

ทั้งนี้ ส าหรับในส่วนของข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พิจารณาคัดเลือกตามประเด็นที่มีการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด โดยในด้านสังคมและการศึกษา มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
2. การส่งเสริมการบริการสาธารณสุข แก้ไขปัญหา (โรคระบาด) โควิด-19 อย่างจริงจัง

และบูรณาการทุกภาคส่วน 
3. การส่งเสริมการสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
4. การเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ 
5. สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาคิดค้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  
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ภาพที่ 10 ระดับปัญหาด้านสังคมและการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

4) ประเด็นปัญหาด้านสังคมและการศึกษา 
จากข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดตรัง ประเด็นปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย 
ค่า S.D. และการแปลผลการประเมิน รายประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 58 สภาพปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
คะแนนเฉลี่ย S.D. แปลผลการประเมิน 

การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3.44 1.164 ระดับปานกลาง 
การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู พะยูนและถ่ินที่อยู่อาศัย 
รวมถึงสัตว์ทะเลหายาก 

3.31 1.17 ระดับปานกลาง 

การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก 3.27 1.148 ระดับปานกลาง 
การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค    
เช่น น้ าท่วม น้ าแล้ง 

3.23 1.158 ระดับปานกลาง 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3.21 1.072 ระดับปานกลาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และ
ชายฝั่ง 

3.18 1.146 ระดับปานกลาง 

การส่งเสริมการปลูกป่าให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 3.14 1.119 ระดับปานกลาง 
การป้องกันป่าไม้จากการถูกท าลายและบุกรุก 3.12 1.104 ระดับปานกลาง 
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จากตารางที่ 58 แสดงข้อมูลสภาพปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ประเด็นที่ยังเป็นปัญหามากที่สุดต่อการพัฒนาจังหวัดตรัง คือ ปัญหาการจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูล มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 
ปัญหาการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงสัตว์ทะเลหายาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.31 มีผลการประเมินในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นที่ประชาชนจังหวัดตรังมองว่าเป็นปัญหา
น้อยที่สุด คือ การป้องกันป่าไม้จากการถูกท าลายและบุกรุก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดระดับภาพที่ 10 

ทั้งนี้ ส าหรับในส่วนของข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พิจารณาคัดเลือกตามประเด็นที่มีการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด โดยในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง และเป็นระบบ 
2. การบริหารจัดการผืนป่า และป่าต้นน้ า 
3. การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสาธารณูปโภค และบริโภค 
4. การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน 
 

 

ภาพที่ 11 ระดับปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

 

5) ประเด็นความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เรียงล าดับตามความส าคัญ 10 อันดับ  
จากข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดตรัง ประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่ จัดเรียงตามค่าคะแนนและแสดง
ตามล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยสามารถแสดงข้อมูลได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 59 ประเด็นความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ เรียงล าดับตามความส าคัญ 10 อันดับ 

อันดับ ด้าน ประเด็นความต้องการ ค่าคะแนน 
1 ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธด์้าน

การท่องเที่ยว 
1,199 

2 ด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้มีมาตรฐาน 

1,070 

3 ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว 

915 

4 ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค เช่น 
น้ าท่วม น้ าแล้ง 

651 

5 ด้านสงัคมและการศึกษา การลดปัญหายาเสพติดชุมชน 627 

6 ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะและสิง่ปฏิกูล 576 

7 ด้านสงัคมและการศึกษา การสร้างความมัน่คงในอาชีพ และเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

525 

8 ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด ของ
สินค้าเกษตรภายในจังหวัด 

489 

9 ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

การส่งเสริมให้มีการน างานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

484 

10 ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และกลุ่ม
องค์กรเกษตรกร 

471 

 

 

จากตารางที่ 58 แสดงข้อมูลความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ 
10 อันดับ โดยพิจารณาจากค่าคะแนน พบว่าด้านการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่ประชาชน            
ให้ความส าคัญและต้องการให้มีการพัฒนามากที่สุด โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1 ประเด็น
การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว มีค่าคะแนน 1,199 คะแนน อันดับ
ที่ 2 ประเด็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ค่าคะแนน 1,070 
คะแนน อันดับที่ 3 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่
ท่องเที่ยว ค่าคะแนน 915 คะแนน ตามล าดับ ต่อมาเป็น อันดับที่ 4 เป็นด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เช่น น้ า
ท่วม น้ าแล้ง ค่าคะแนน 651 คะแนน อันดับที่ 5 เป็นด้านสังคมและการศึกษา เป็นประเด็นการ         
ลดปัญหายาเสพติดชุมชน ค่าคะแนน 627 คะแนน อันดับที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีค่าคะแนน 576 คะแนน อันดับที่ 7 ด้าน
สังคมและการศึกษา ประเด็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และเศรษฐกิจของชุมชน มีค่าคะแนน 
525 คะแนน อันดับที่ 8 อันดับที่ 9 และอันดับที่ 10 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมี
ประเด็น การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด ของสินค้าเกษตรภายในจังหวัด มีค่าคะแนน 
489 คะแนน ประเด็นการส่งเสริมให้มีการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์    
ด้านการเกษตร มีค่าคะแนน 484 คะแนน และประเด็นการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และ
กลุ่มองค์กรเกษตรกร มีค่าคะแนน 471 คะแนน ตามล าดับ  ทั้งนี้ ข้อมูลจัดล าดับความส าคัญเป็นไป
ตามตัวแปรของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เช่น อาชีพ พื้นที่ เป็นต้น 
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16. สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา 
การพัฒนาจังหวัดตรังในช่วงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาจังหวัดอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็ง
ทางสั งคมและส่ ง เสริ มการศึกษาเ รี ยนรู้ อย่ า งมี คุณภาพ พร้ อมทั้ งบริ หารจั ดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 3) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และ 4) บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน  โดยได้ก าหนดแผนงานโครงการที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอย่างชัดเจน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดตรังให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยังยืน 

 
16.1 แผนงานโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณและจ านวนโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางท่ี 60 แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็นการพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

รวม 18 241.4363 35 333.0446 17 199.9106 22 220.3768 92 994.7683 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดด้าน
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม        
ท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

7 65.3486 
28.23 % 

7 19.1713 
8.24 % 

  

3 2.3097 
1.16 % 

3 5.2157 
2.37 % 

20 92.0453  
9.26 % 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนา     
การท่องเท่ียวให้ 
ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพเพื่อสร้าง
รายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

4  84.6062 
36.55 % 

9 143.1729 
61.43 % 

 

9 133.5901 
69.32 %  

9 143.3675 
65.05 % 

37 619.7367 
62.29 % 

3. เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคม 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 6 64.0618 
27.68 % 

  

11 53.3311 
22.88 % 

 

2 2.5668 
1.28 %  

8 53.4530 
24.25 % 

27 173.4127 
17.43 % 
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ประเด็นการพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

4. บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม   
สัตว์ทะเลหายาก 
และพลังงาน   
อย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นท่ี     
และมีความยั่งยืน 

1  8.4197 
3.63 % 

  

8 8.3693 
3.59 % 

 

3 47.4440 
13.73 % 

2 9.3406 
4.24 % 

14 73.5736 
7.40 % 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

1 
รายการ 

9.0000 
3.91 % 

 1 
 รายการ 

9.0000 
3.86 % 

1 
 รายการ 

9.0000 
4.50 % 

1 
 รายการ 

9.0000 
4.08 % 

1 
รายการ 

36.0000 
3.62 %  

  
16.2 ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา 
จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

จ านวน 92 โครงการ รวมงบประมาณ 994.7683 ล้านบาท จ าแนกตามประเด็นการพัฒนา
จังหวัด ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- 2564 จ านวน  92.0453  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.26   ของงบประมาณทั้งหมด 
จังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาสาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างรายได้จากการเกษตรเพิ่มข้ึน 
ได้แก่ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้จากยางพาราและปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็น พืชเศรษฐกิจ
หลักที่ส าคัญของจังหวัดตรัง โดยการสร้างองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกร การพัฒนายางพารา          
และปาล์มน้ ามันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกให้สามารถเพิ่มมูลค่ายางพารา 
และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหายางพาราราคาตกต่ า รวมทั ้งการพัฒนาเศรษฐกิจ     
ฐานรากสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน  

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญภายใต้ภาวการณ์ยางพาราที่ตกต่ าส่งกระทบต่อรายได้
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และน าไปสู ่ความเดือดร้อนของเกษตรกร จังหวัดมุ ่งเน้น     
การเพ่ิมมูลค่ายางพาราเพ่ือการแข่งขัน  ดังนี้   

1. เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปน้ ายางพาราแบบลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร   

2. เพิ่มมูลค่ายางสู ่มาตรฐาน GMP โดยการพัฒนาโรงรมและโรงอัดก้อนเพื่อให้
สามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และสะดวกในด้าน     
การขนส่ง   

3. พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 
สนับสนุนจักรรีดยางและตะกงพร้อมแผ่นเสียบ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกร 



- 76 - 
 

สถาบันเกษตรกรในการแปรรูปยาง โดยการปรับปรุงโรงรมยางให้ได้ตามมาตรฐาน  ที่ก าหนดเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ยางแผ่มรมควันได้กิโลกรัมละ 5-7 บาท 
สร้างความยั่งยืนให้สมาชิกและสหกรณ์ 

4. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  ในการ
แข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับความ
นิยมในอุตสาหกรรมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา   

5. ปรับปรุงระบบน้ า  โรงอบ/รมยางของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควันที่มีสภาพ
เก่าและทรุดโทรมมาก ให้กลับมาใช้งานได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้น้ าที่สะอาดมีคุณภาพ 
มาใช้ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP  

6. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราจังหวัดตรัง      
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังให้มีความรู้เรื่องกระบวนการแปรรูป
ยางพารา ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง จนถึงกระบวนการผลิต และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการน า
น้ ายางสดมาผลิตเป็นน้ ายางข้น (โดยใช้เทคโนโลยีแบบง่าย) และการท าครีม (Creaming) แล้วน าน้ า
ยางครีมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  สามารถต่อยอดในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
สามารถรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป ท าให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากพ่อค้าคนกลาง 

7. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าพืชเกษตรสู่ระบบอินทรีย์ 
8. การพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาดวิสาหกิจชุมชน SMEs  
9. การยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากล 
10. การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย 
ผลการพัฒนา แม้ว่าจังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก      

ของจังหวัด แต่ภายใต้ภาวการณ์ยางพาราที่ตกต่ าอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอ่ืน
ทดแทนหรือลดพ้ืนที่ปลูก โดยการโค่นต้นยางอายุมากและให้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้ พ้ืนที่            
ปลูกยางพารามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ในช่วงปี 2560-2563 กลับพบว่าผลผลิตยางพารา     
ต่อเนื้อที่กรีดได้ของจังหวัดตรังได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากปริมาณน้ าฝนกระจายตัวดี      
มีวันกรีดยางเพ่ิมขึ้น และยางพาราเข้าสู่อายุการกรีดเพ่ิมขึ้น โดยมีผลผลิตยางพารา จ านวน 
304,770, 308,070, 322,081 และ 326,035 ตัน ตามล าดับ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2564 จ านวน 619.7367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.29 ของงบประมาณทั้งหมด 
จังหวัดมุ่งเน้นให้เป็น  เมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้   

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับปรุง       
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนาถนน
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม การเพ่ิมมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและหาดปากเมง  
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว   

4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบ   

5. เพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือ
และติดตั้งไฟฟ้าเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด เช่น ท่าเทียบเรือปากเมง ต าบลไม้ฝาด 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง, แหล่งท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
แหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ ต าบลเขาวังวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

ผลจากการพัฒนา ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 2559 
– 2562  มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 
มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน 1,596,390 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 10,151.46 ล้านบาท 
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 18.59 สูงกว่าเป้าหมายที่จังหวัดก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  และนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของนโยบาย
รัฐบาล ถือเป็นอีกปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจาก   
ในปี 2563 จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการใช้มาตรการจ ากัด
การเดินทาง (Travel restriction)  เพ่ือควบคุมการระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบ           
ต่อการท่องเที่ยวที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทย และส่งผลให้อัตรารายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2563 มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน 648,092 คน        
มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 4,007.10 ล้านบาท 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
จ านวน 173.4127 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.43 ของงบประมาณทั้งหมด จังหวัดมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    
แก่ผู้มีรายได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561-2563 พบว่า 
อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 0.2, 0.6 และ 1.8 ตามล าดับ นอกจากนี้      
ยังพบว่าสิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการที่จะได้รับการบริการยังไม่ครอบคลุม จึงมุ่งเน้นส่งเสริม      
และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และ
แรงงานคนพิการให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ   

ผลจากการพัฒนา ด้านการศึกษา ปี 2563 จังหวัดตรังมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.45 
ต่ ากว่าปี  2562 ซึ่งมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.29 และต่ ากว่าปี 2561 ซึ่งมีจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ย 9.48 ด้านปัญหาด้านยาเสพติด ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลักที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๙ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายาก 

และพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่  และมีความยั่งยืน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 73.5736 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 ของ
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งบประมาณทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการป้องกันการบุกรุกท าลายป่า เนื่องจากจังหวัดตรังมีแนวโน้ม       
ในการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นในการโดยบุกรุกป่าบกเพ่ือใช้ที่ดิน    
ในการประกอบอาชีพปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน หรือพืชเกษตรต่างๆ  ส่วนการบุกรุกป่าชายเลน
เพ่ีอใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม จังหวัดยังมุ่งเน้นส่งเสริมการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านการบริหารจัดการขยะ ได้สนับสนุนองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการ
ขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและคุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย 

 
ผลจากการพัฒนา จังหวัดตรังมีจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2556 - 2558  มีพ้ืนที่ป่าไม้ 660,877.45 , 665,183.36 และ 673,000.44 ไร่ ตามล าดับ 
โดยในปี พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ป่าลดลงเป็น 671,231.86 ไร่ และเพ่ิมขึ้นในปี 2560 เป็น 
672,241.45 ไร่ ส าหรับสัดส่วนอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ป่าไม้ ในปี 2556 – 2560 คิดเป็น
ร้อยละ -1.09 , 0.65, 1.18 , 0.26 และ 0.15 ตามล าดับ เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ป่าไม้ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยใน  ปี 2562 มีจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีสภาพป่าตามธรรมชาติ จ านวน 
683,400.79 ไร่ แต่ปี 2563 พ้ืนที่ป่าลดลง เป็น 681,583.70 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
23.08 ของพ้ืนที่จังหวัดตรัง  

ผลการด าเนินการบริหารจัดการขยะ  พบว่าปริมาณขยะและปริมาณขยะตกค้าง         
ในจังหวัดลดลง โดยในปี 2561 – 2562 มีปริมาณขยะ จ านวน 240,558.45 ตัน และ 
240,556.90 และปริมาณขยะตกค้างในปี 2561 จ านวน 40,030 ตัน แต่ไม่มีขยะตกค้าง       
ในปี 2562 โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 241,028.51 ตัน เฉลี่ยขยะที่เกิดขึ้น  
660.35 ตัน/วัน มีปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องจ านวน 48,957.45 ตัน หรือเฉลี่ย 103.29 ตัน/วัน 
ปริมาณขยะที่น ากลับไปใช้ประโยชน์ จ านวน 147,402.86 ตัน/ปี หรือเฉลี่ย 403.84 ตัน/วัน  
และปริมาณขยะตกค้าง จ านวน 40,500 ตัน 

 
16.3 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและปัญหาสืบเนื่องท่ีจะต้องด าเนินการต่อ 

16.3.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 
1) ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังปีที่ผ่านมา จังหวัดได้ให้ความส าคัญ

กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูป    
จากยางพารา ปาล์มน้ ามัน เพ่ือส่งออกในประเทศและต่างประเทศ หรือสินค้าเกษตรด้านอ่ืนๆ 
รวมทั้ง  การประมง ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน การสนับสนุนสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จัดจ าหน่าย
ทั้งใน และต่างประเทศ แม้ราคาในตลาดยางพาราตกต่ ากว่าเดิมจนส่งผลให้ GPP ลดลง แต่การสร้าง
รายได้เสริมดังกล่าวก็สามารถส่งผลให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

จังหวัดตรังซึ่งมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ได้มีการส่งเสริมให้สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้มากขึ้น โดยวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ย ท าให้  ผลผลิต
เพ่ิมขึ้นสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  ส าหรับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ าที่เริ่มเกิดขึ้นมา
จนถึงปัจจุบัน  สาเหตุจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยางอันดับ 1 ของโลกเริ่ม
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ชะลอตัว  จังหวัดตรังจึงได้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ า โดยการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการไข
ปัญหายางทั้งระบบ โดยแก้ปัญหายางพาราอย่างต่อเนื่องเป็นระบบทั้งต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ส าหรับต้นทางจะเป็นกระบวนการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต กระบวนการผลิตยางให้มี
คุณภาพ ท าให้ยางพารามีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต แหล่งน้ า ศูนย์เรียนรู้  กลางทางจะเน้น
เรื่องการแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม          
และปลายทางเป็นการส่งเสริมตลาด ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องที่จังหวัดจะต้องด าเนินการต่อไป 
นอกจากนี้ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมยังมุ่งเน้นการพัฒนาพืชเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเข้า
สู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้        
ให้ชุมชนโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต การท าเกษตรผสมผสาน
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  

2) ด้านการท่องเที่ยว 
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 2555 -2562 มีอัตราการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี มีกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ      
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุ กช่องทาง รวมถึงการรักษาไว้          
ในกิจกรรมเดิมให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ กิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร เทศกาลถือศีล กินเจ กิจกรรม
วันหมูย่างและขนมเค้ก  เมืองตรัง และเทศกาลลูกลม   
  นอกจากนี้ยังสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การใช้อัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้เกิด
แก่ชุมชน      อย่างยั่งยืน ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังคือ นักท่องเที่ยวพักที่จังหวัดอ่ืนแต่มา
ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่จังหวัด ดังนั้น จะต้องก าหนดมาตรการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาพักในจังหวัดตรัง
มากขึ้น โดยใช้จุดแข็งของจังหวัดตรังในการท่องเที่ยวคือเรื่องของธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดม
สมบูรณ์และอาหารการกิน ซึ่งได้เปรียบกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ จึงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

แต่ในปี 2563 เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ และการใช้มาตรการจ ากัดการเดินทาง (Travel restriction) เพ่ือ
ควบคุมการระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทย และ
ส่งผลให้อัตรารายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลดลง  
 

3) ด้านสังคม 
เน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก ให้คนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งผลให้ราษฎร    

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดตรังจากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) 
ปี 2562 พบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ดี 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุไดรับ
การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 2) ผู พิการไดรับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 3) ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 4) เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
และ 5) ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คิดเป็นร้อยละ 99.96 
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จากการที่จังหวัดให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สัดส่วนคนจน ในปี 2559 – 2562 
อัตราร้อยละ 15.52, 11.43, 12.35 และ 8.55 ตามล าดับ โดยมีแนวโน้มอัตราลดลง ส าหรับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2556, 2558, 2560 มีรายได้เฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ 33,270 บาท, 23,309 บาท และ 21,814 บาท แต่ในปี 2562 มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  
เป็น 26,004 บาท ดังนั้น จังหวัดยังคงให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านสังคม โดยมุ่งเน้น          
ให้ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง และ
ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ เพ่ือให้ระดับความสุขครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
จังหวัดตรังมีความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นและมีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น จ านวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายลดลง ส าหรับปัญหาขยะมูลฝอยได้รับแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง และส่งผลดี     
ต่อสุขภาพของประชาชน 

16.3.2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ปัญหาในการจัดท าแผน 
1. ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์    

ในระดับพ้ืนที่ (Area Based) จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ากระทรวง/กรม ไม่ให้
ความส าคัญกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และไม่ได้
สนับสนุนงบประมาณ  เ พ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จั งหวัด จึ งส่ งผลให้ เกิดปัญหาในการ             
บูรณาการงบประมาณระหว่างกระทรวงกับจังหวัด 

2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ศึกษา  
ของจังหวัดไปสู่กระบวนการแผน  พบว่าข้อมูลหลายส่วนไม่เป็นปัจจุบันขาดการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากการจัดเก็บที่มีรูปแบบต่างกัน น าไปใช้ต่างกัน ข้อมูลแต่ละแหล่งจึงไม่
ตรงกัน 

 
 ปัญหาในการบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณ  
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดค่อนข้างต่ า ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก 
1. ความไม่พร้อมของแบบแปลนก่อสร้าง มีการแก้ไขแบบ เปลี่ยนแปลงรายการ 

หรือสถานที่ก่อสร้าง  
2. ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการอนุญาตใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการ

ภายในอุทยานแห่งชาติฯ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

1.1 กรอบแนวคิดขั้นตอนงาน 
ในส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณของจังหวัดทางกายภาพด้านภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ 

โครงสร้างการปกครอง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและการสื่อสาร มิติเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือพยากรณ์แนวโน้ม  มีการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ข้อมูล       
กับข้อมูลระดับชาติและข้อมูลในกลุ่มจังหวัด  มีการรวบรวมประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์ชาติ     
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนา
ภาคใต้ปี 2566-2570 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นเป้าหมายและพันธกิจ
ส าคัญที่ก าหนดทิศทางของจังหวัดตรังที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์    
ของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านเพ่ือให้เห็นถึงความส าเร็จและ
ความท้าทายที่ยังต้องเผชิญ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
จังหวัดตรังจึงได้ด าเนินการรวบรวมปัญหา/ความต้องการของประชาชนทั้ง 10 อ าเภอรวมทั้งรับฟัง
ความเห็นกลุ่มย่อยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญที่เป็นตัวแทนประชาชน ซึ่งจะเป็นชุดข้อมูลเบื้องต้น
ที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ประเด็น ศักยภาพ ปัญหา 
โอกาส และความท้าทาย ซึ่งจะท าให้สามารถวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์
แผนพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม ครอบคลุม และมีทิศทาง เป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ขั้นตอนแนวคิดการท าแผนพัฒนาจังหวัดตรังเป็นไปาม ภาพที ่12    

ภาพที่ 12 กรอบแนวคิดและขั้นตอนงาน 



- 82 - 
 

จากภาพท่ี 12 กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดเบื้องต้นจะใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT ได้แก่ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจังหวัด (สามารถก ากับได้ – ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) มี 2 
ปัจจัย ได้แก่  

- ปัจจัยภายในที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริม
ความส าเร็จ (Strengths:S) 

- ปัจจัยภายในที่ เป็นลบคือจุดด้อย ความไม่พร้อมของจังหวัด ปัญหาที่ เกิดขึ้น 
(Weaknesses:W) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยนอกจังหวัด (ไม่สามารถก ากับได้ – เตรียมตัวรับมือ) 
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือเป็น

ภาวะคุกคามการเจริญเติบโตหรือความมั่นคงและมั่งคั่งของจังหวัด (Threats) ในส่วนนี้ จะใช้กรอบ
การวิเคราะห์ PESTEL มาสนับสนุน 
 

1.2 แหล่งข้อมูล 
ส าหรับแหล่งข้อมูลมาจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ดังนี้ 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ข้อมูลจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ข้อมูลจากการส ารวจของจังหวัด เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

โดยเฉพาะ  ได้แก่ ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดตรัง     
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

 ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่ในวงกว้าง 
 ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยราชการ เช่น จังหวัดตรัง 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
 ข้อมูลการพัฒนาตามกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๔ มิต ิ

2) ข้อมูลปฐมภูม ิ
 ข้อมูลส ารวจประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 630 ตัวอย่าง        

ในจังหวัดตรัง 
 ข้อมูลจากการสัมภาษร์จากเวทีประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส าคัญและการรับฟังความเห็นภาคส่วนต่างๆ ในการประชุมวิพากษ์หัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัด และการประชุม กบจ.  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพจังหวัดตรัง 
ในการวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาจังหวัด  ในหัวข้อนี้ จะแสดงผลการวิเคราะห์จาก

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงผลการพัฒนาของจังหวัดที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  
(1) ด้านเศรษฐกิจ   
(2) ด้านสังคมและความม่ันคง  
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(3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์คือ ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและ

ใช้เทคนิคการถดถอยแบบเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ในชุดข้อมูลบางชุดที่ส าคัญจะ
มีการเทียบเคียงกับชุดข้อมูลของภาคใต้หรือระดับประเทศ   
 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1 แนวโน้มเศรษฐกิจ   
1) ตารางที่ 60 แสดง GPP แบบปริมาณลูกโซ่ 14 จังหวัดในภาคใต้โดยอ้างอิง

ราคาปี 2545 GPP ในปี 2563 GPP ของจังหวัดตรังมีมูลค่าเท่ากับ 39,282 ล้านบาท ซึ่งมีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของภาคใต้จาก 14 จังหวัด และนับเป็นอันดับ 4 กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันจาก
ทั้งหมด 6 จังหวัด และเมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Cumulative Annual Growth Rate : 
CAGR) ของจังหวัดตรังในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาพบว่า ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดตรังหดตัวด้วยอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 0.27 ต่อปี ส่วนทางกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน ภาคใต้ และทั้งประเทศที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.99 2.67 และ 2.86 ต่อปี แนวโน้ม
เศรษฐกิจของจังหวัดตรังในปี 2564 คาดว่าจะยิ่งลดลงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

 

ตารางท่ี 61 GPP แบบปริมาณลูกโซ่ของทุกจังหวัดในภาคใต้ เทียบกับผลิตภัณฑ์แบบปริมาณลูกโซ่
ของภาคใต้และประเทศ ในปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ล้านบาท) 

พ้ืนที่ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 %CAGR 

ภูเก็ต 116,369 129,894 145,042 151,683 164,024 172,334 6.76 
สุราษฎ์ธาน ี 110,473 114,998 117,658 123,342 124,740 126,210 2.24 

ระนอง 17,352 16,742 17,942 18,680 20,068 18,711 1.26 
พังงา 28,172 34,656 36,498 39,832 41,824 43,890 7.67 
กระบี่ 48,645 48,809 49,889 52,355 53,572 53,057 1.46 
ชุมพร 39,993 38,303 42,793 42,368 46,517 55,744 5.69 

นครศรีธรรมราช 90,744 89,874 91,618 94,349 98,391 106,735 2.74 
สงขลา 154,915 162,760 165,077 159,843 166,407 162,925 0.84 
สตูล 22,421 22,488 21,878 20,630 20,610 20,454 -1.52 
ยะลา 22,666 22,114 23,452 22,451 24,697 24,783 1.50 
ตรัง 39,917 38,778 40,391 40,568 39,497 39,282 -0.27 

นราธิวาส 21,331 21,079 21,700 20,357 22,996 22,367 0.79 
พัทลุง 18,419 18,562 20,055 19,435 20,450 20,832 2.07 
ปัตตาน ี 36,153 35,653 37,436 30,544 32,406 32,683 -1.67 

ภาคใต้ฝ่ัง 
อันดามัน 265,400 282,816 301,503 313,361 327,786 335,564 3.99 

ภาคใต้ 755,766 780,396 815,779 820,869 859,928 885,446 2.67 
ประเทศ 9,232,088 9,521,425 9,848,501 10,259,940 10,689,790 10,932,065 2.86 
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ตารางท่ี 62 GPP แบบปริมาณลูกโซ่แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง 
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 %CAGR 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปริมาณ
ลูกโซ่ (GPP) 

39,917 
 

38,778 
 

40,391 
 

40,568 
 

39,497 
 

39,282 
 

-0.27 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
(บาท) 

103,801 
 

98,291 
 

107,877 
 

112,816 
 

101,725 
 

102,221 
 

-0.26 
 

ประชากร (1,000 คน) 618 622 625 628 630 631 +0.35 

ภาคเกษตร 13,347 12,086 12,067 11,011 11,614 11,962 -1.81 

เกษตรกรรม การปา่ไม้ และการ
ประมง 

13,347 
 

12,086 
 

12,067 
 

11,011 
 

11,614 
 

11,962 
 

-1.81 
 

ภาคนอกเกษตร 27,244 27,490 29,162 30,508 28,678 28,136 +0.54 

ภาคอุตสาหกรรม 6,292 6,385 6,447 7,169 6,026 5,974 -0.86 

การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 145 190 221 226 237 254 +9.79 

การผลิต 5,353 5,482 5,428 6,099 4,992 4,891 -1.49 

ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ า และระบบปรับ
อากาศ 

825 
 

794 
 

849 
 

877 
 

868 
 

904 
 

+1.54 
 

การจัดหาน้ า การจัดการ และการ
บ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

127 
 

80 
 

131 
 

141 
 

141 
 

154 
 

+3.26 
 

ภาคบริการ 20,761 20,909 22,548 23,100 22,573 22,082 +1.03 

การก่อสร้าง 1,308 1,517 1,923 1,664 1,795 1,653 +3.98 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อม
ยานยนตแ์ละจักรยานยนต ์

4,074 
 

4,063 
 

4,487 
 

4,925 
 

4,260 
 

4,116 
 

+0.17 
 

การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า 2,872 2,652 3,072 2,861 2,663 2,179 -4.50 

ที่พักแรกและบริการด้านอาหาร 844 941 964 966 1,052 1,082 +4.23 

ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 844 1,003 853 912 1,184 1,719 +12.59 

กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภยั 

2,405 
 

2,513 
 

2,666 
 

2,782 
 

2,911 
 

3,009 
 

+3.80 
 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 1,850 1,935 2,062 2,214 2,445 2,553 +5.51 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 
และเทคนิค 

35 
 

37 
 

43 
 

44 
 

39 
 

41 
 

+2.67 
 

กิจกรรมการบรหิารและการบริการ
สนับสนุน 

196 
 

228 
 

236 
 

242 
 

257 
 

256 
 

+4.55 
 

การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ 

1,458 
 
 

1,462 
 
 

1,407 
 
 

1,395 
 
 

1,409 
 
 

1,393 
 
 

-0.76 
 
 

การศึกษา 2,951 2,753 2,820 2,812 2,738 2,669 -1.66 

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ 

1,826 
 

1,822 
 

1,866 
 

1,941 
 

2,014 
 

2,078 
 

+2.18 
 

ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 

70 
 

73 
 

99 
 

117 
 

135 
 

160 
 

+14.77 
 

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ  221 272 347 475 379 253 +2.28 

 



- 85 - 
 

 2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในปี 2563 มูลค่า 39,282 ล้าน
บาท มาจากภาคเกษตรมูลค่า 11,962 ล้านบาท ภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 5,974 ล้านบาท 
และ ภาคบริการมูลค่า 22,082 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมงสร้าง
มูลค่ารวมเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นสาขาการผลิต สาขาการขายส่ง การขายปลีกการ
ซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ กิจกรรมทางการเง ินและการประกันภัย กิจกรรม
การศึกษา กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  

มูลค่าทางเศรษฐกิจที ่เก ิดจากสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง มี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่องในอัตราลดเฉลี่ยร้อยละ 1.81 ต่อปี  เช่นเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรม
ที่มูลค่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.82 ต่อปี สวนทางกับทิศทางการเติบโตของภาคบริการที่ขยายตัว
เล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.03 ต่อปี   

3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) ของจังหวัดตรัง
เท่ากับ 102,221 บาท เมื่อวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง 6 ปี พบว่าลดลงใน
อัตราร้อยละ 0.26 ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของทั้งประเทศ ของทั้ง
ภาคใต้ และของทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีค่าเท่ากับ 243,787 บาท 153,659 
บาท และ 221,540 บาท ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่า GPP ต่อหัว 14 จังหวัด
ภาคใต้พบว่า GPP ต่อหัวของจังหวัดตรังเป็นล าดับที่ 9 ของภาคใต้ และล าดับที่ 5 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   

4) GPP แบบลูกโซ่ของจังหวัดตรังเทียบกับจังหวัดเพื่อนบ้าน พบว่า จังหวัด
เพื่อนบ้าน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และกระบี่ มีค่า GPP เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ 2.74, 2.07 และ ร้อยละ 1.46 ขณะที่จังหวัดสตูล GPP หดตัวมากที่สุดเฉลี่ยร้อย
ละ 1.52 ต่อปี มากกว่าจังหวัดตรังหดตัวที่ร้อยละ 0.27 ต่อปี  แต่เมื่อคิดเป็นอัตรา GPP ต่อ
หัวซึ่งจังหวัดสตูลมีจ านวนประชากรราว 330,000 คน ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจ านวนประชากร
ในจังหวัดตรัง จะท าให้ GPP ต่อหัวของจังหวัดตรังต่ ากว่าจังหวัดสตูล และหากทิศทางของ 
GPP ต่อหัวของจังหวัดตรังยังหดตัวต่อเนื่องแบบนี้แล้ว คาดว่าภายใน 5 ปี จังหวัดตรังจะ เป็น
จังหวัดที่มี GPP ต่อหัวต่ าสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดเพ่ือนบ้าน   

5) ความสามารถในการแข่งขันรายสาขาของจังหวัดตรังเมื่อเทียบกับจังหวัด
เพื่อนบ้าน จะใช้ดัชนีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Revealed Competitive Advantages : 
RCA) โดยค านวณจากมูลค่าผลิตภัณฑ์ปริมาณลูกโซ่เฉลี่ยย้อนหลัง 6 ปีของเศรษฐกิจรายสาขา
ของจังหวัดโดยอิงกับมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของกลุ่มจังหวัดเพื่อนบ้าน ค่าดัชนี RCA ที่มากกว่า 
1 หมายถึง จังหวัดตรังมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันกับจังหวัดเพื่อนบ้านกราฟเรดาร์ในภาพท่ี 
13 แสดงผลค่าดัชนี RCA ของจังหวัดตรัง  
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ภาพที่ 13 RCA ของผลิตภัณฑ์มวลรวมปริมาณลูกโซ่เฉลี่ยจากปี 2558-2563 ของจังหวัดตรัง 
เปรียบเทียบกับจังหวัด กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล และ พัทลุง 

 

จากกราฟภาพท่ี 13  พบว่า จังหวัดตรังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสามารถในเชิง
แข่งขันได้กับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกันเพียงสาขาเดียว คือกิจกรรมทางการเกษตร ส่วนที่กิจกรรมที่
เหลืออีก 17 สาขา ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ดัชนี RCA ของกิจกรรม
การเกษตรของจังหวัดตรังที่ค านวณได้ยังต่ ากว่าดัชนี RCA ของกิจกรรมการเกษตรของจังหวัดสตูล
และพัทลุง หมายถึงว่าความสามารถด้านเกษตรของจังหวัดตรังยังด้อยกว่าจังหวัดพัทลุงและจังหวัด
สตูล   

ในกราฟภาพท่ี 13 ยังพบว่ากิจกรรมในกลุ่มสาขาบริการซึ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวและ
การค้าในจังหวัดตรังยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันได้กับจังหวัดอ่ืนๆ ส าหรับกลุ่ม
กิจกรรมด้านบริการที่สะท้อนด้านการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่พักและอาหาร กิจกรรมค้าส่ง 
กิจกรรมก่อสร้าง ต่างก็มีค่า RCA ที่น้อยกว่า 0.40  ดังนั้น จังหวัดตรังจะต้องก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ
ยกระดับให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาบริการให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันด้านท่องเที่ยวกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ได ้

ในการวิเคราะห์การวางกลยุทธ์รายสาขาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะใช้วิธีการวิเคราะห์
แบบ BCG  ศักยภาพของสาขาเศรษฐกิจในแต่ละสาขาจะแทนด้วยพิกัด (RCA เฉลี่ย, CAGR เฉลี่ย) 
บนแกน 2 มิติที่เรียกว่าเมตริกซ์ BCG (BCG Matrix) ภาพท่ี 14 แสดงผังการแบ่ง เมตริกซ์ BCG 
เป็น 4 ช่องได้แก่ Question Mark, Star, Cash Cow และ Dog โดยมีค าอธิบายในแต่ละช่องดังนี้ 
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ภาพที่ 14 เมตริกซ์ BCG 

(1) ต าแหน่ง Star แสดงว่ากิจกรรมเศรษฐกิจสาขานั้นมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในระดับที่
สูงและแนวโน้มเติบโตดี ดังนั้น จังหวัดควรมุ่งเน้นในการสนับสนุนการผลิตในสาขานั้นๆ   

(2) ต าแหน่ง Cash Cow เป็นต าแหน่งที่กิจกรรมอยู่ในสถานะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คือมี
ส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจสูงแต่ขนาดเศรษฐกิจหดตัว ดังนั้นกิจกรรมในสาขานี้ต้องพิจารณาใช้กลยุทธ์
เพ่ือสร้างความอยู่รอดในระยะยาว  

(3) ต าแหน่ง Question Mark เป็นต าแหน่งที่ต้องพิจารณาว่าจะด าเนินการต่ออย่างไร
เนื่องจากมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่ต่ า แต่ขนาดเศรษฐกิจเติบโต ดังนั้น จังหวัดอาจ
ลงทุนสนับสนุนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มที่มีศักยภาพ  

(4) ต าแหน่ง Dog เป็นต าแหน่งที่พ้ืนที่ต้องตัดสินใจว่าจะน าทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัย
สนับสนุนที่ลงให้กับสาขานั้นกลับมาหรือไม่ หรือควรไปด าเนินการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพสูง
กว่า 

เมื่อน าค่า RCA และ CAGR เฉลี่ยในรอบปี 2558-2563 ของจังหวัดตรังมาประยุกต์  
การใช้เครื่องมือ BCG จะท าให้เข้าใจสภาพการณ์ปัจจุบันของกิจกรรมแต่ละสาขา  กราฟภาพท่ี 15 
แสดง BCG ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขาของจังหวัดตรัง  แกนนอนแสดงอัตราการเติบโต
สะสมเฉลี่ยในช่วงปี 2558-2563 แต่ละสาขากิจกรรม (CAGR)  ส่วนแกนตั้งเป็นดัชนี RCA ที่
ค านวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยในช่วง 2558-2563 ผลการวิเคราะห์พบว่า  

(1) จังหวัดตรังไม่มีกิจกรรมสาขาใดเลยที่อยู่ในสถานการณ์ “Star” ที่สามารถแข่งขันได้ 
(RCA > 1) และอัตราการเติบโตขยายตัว (CAGR เป็น +)   

(2) กิจกรรมทางการเกษตรของจังหวัดตรังเป็นกิจกรรมเดียวที่ตกอยู่ในสถานการณ์ 
“Cows” ขนาดกิจกรรมทางเกษตรมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่พอที่จะแข่งขันกับจังหวัดเพ่ือนบ้านได้ แต่
กิจกรรมนั้นอยู่ในช่วงถดถอยหรือขนาดเศรษฐกิจเล็กลงซึ่งต้องการกลยุทธ์ที่ท าให้กิจกรรมสามารถ
ด าเนินการอยู่ได้ในระยะยาว      

(3) จังหวัดตรังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตกอยู่ในสถานการณ์ “Question Marks” มาก
ถึง 13 กิจกรรม ในจ านวนนี้ หลายกิจกรรมยังแข่งขันไม่ได้ ขนาดเศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งจังหวัด มีกิจกรรมที่อาจแข่งขันได้หากพิจารณาขนาดเศรษฐกิจที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์นี้ได้แก่ กิจกรรมค้าส่ง การเงิน อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ และก่อสร้าง ส าหรับกิจกรรมที่
พักและร้านอาหารของจังหวัดตรังเป็นกิจกรรมส าคัญที่ตกอยู่สถานการณ์ “Question Marks” และ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้น จังหวัดจึงควรสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกิจกรรม
เหล่านี้   

(4) จังหวัดตรังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวน 4 กิจกรรมตกอยู่ในสถานการณ์ “Dogs” 
ได้แก่ กิจกรรมการผลิต การศึกษา ขนส่ง และการบริหารภาครัฐ กิจกรรมการผลิตมีอัตราการเติบโต
ติดลบเล็กน้อยและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่ากิจกรรมอ่ืนอีก 3 รายการ กิจกรรมการผลิตเป็น
กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมส าคัญที่เชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดคือ ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน และการประมง ดังนั้น จังหวัดควรจัดวางกลยุทธ์ให้กิจกรรมในกลุ่มนี้สามารถแข่งขันได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 กราฟ BCG แสดงสถานภาพของกิจกรรมรายสาขาของจังหวัดตรังในรอบปี 
2558-2563  

 

ในหัวข้อถัดมา จะวิเคราะห์กิจกรรมการเกษตร กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม และการ
ด าเนินงานด้านท่องเที่ยว ซึ่งเศรษฐกิจในกลุ่มเหล่านี้อยู่กลุ่ม “Cash Cow”, ”Dog” และ 
“Question Marks”   

2.1.2 เศรษฐกิจรายสาขา  
 1) ภาคการเกษตร 

มูลค่าเศรษฐกิจจากสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 28.50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดในสาขานี้มาจาก
กิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 (1) กิจกรรมเกษตรของจังหวัดเกิดจากพืชสวนส าคัญ 2 รายการ ได้แก่ ยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน ที่คาดการณ์มูลค่า 14,587 และ 3,743 ล้านบาท ตามล าดับ รวม 18,330 ล้านบาท  
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 (2) กิจกรรมปศุสัตว์เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจหลัก 5 รายการ สุกร โคเนื้อ ไข่ไก่ ไก่
เนื้อ และ แพะ คิดเป็นมูลค่า 2,071 ล้านบาท 
  (3) กิจกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คาดการณ์ว่าสามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได ้4,319.39 ล้านบาท 

ข้อมูลพบว่า มูลค่าที่เกิดจากยางพาราและปาล์มน้ ามันมีสัดส่วนราว 3 ใน 4 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของภาคเกษตร และเมื่อรวมมูลค่าจากการท าประมงแล้ว จะมีสัดส่วนมากกว่าร้อย
ละ 90 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร โดยลักษณะของสัดส่วนมูลค่าที่ขึ้นกับพืชสวนและการ
ประมงนี้เป็นลักษณะเดียวกันดังแสดงในแผนพัฒนาจังหวัด 2561-2565  กล่าวคือ เศรษฐกิจ
สาขาเกษตรของจังหวัดตรังขึ้นกับพืชสวน 2 ชนิด ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน กับ กิจกรรม
การประมง  

ภาพท่ี 16 แสดงการเปลี่ยนแปลง GPP ของภาคเกษตรของจังหวัดตรังในรอบ 6 ปี
ที่ผ่านมา และอัตราการเติบโต(หดตัว)เฉลี่ยต่อปี เปรียบเทียบภาคการเกษตรของจังหวัดตรังกับ
จังหวัดเพ่ือนบ้านพบว่า GPP ภาคเกษตรของจังหวัดตรังในรอบ 6 ปี หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.81 ซึ่ง
อัตราการหดตัวใกล้เคียงกับกระบี่ที่หดตัวร้อยละ 1.86 ต่อปี จังหวัดสตูลหดตัวมากที่สุดถึงร้อยละ 
4.44 ในขณะที่อีก 2 จังหวัดคือ พัทลุงกับนครศรีธรรมราช กลับขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อย
ละ 2.92 และ 3.14 ต่อปีตามล าดับ สาเหตุหลักที่มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมด้านเกษตรของจังหวัดตรัง
ลดลงเนื่องจากมูลค่าผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันในรอบ 6 ปี มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่
ประมาณการณ์โดยใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้นแล้วพบว่า แนวโน้มราคาของทั้งยางพาราและปาล์ม
น้ ามันถูกลงในอัตราร้อยละ 1.67 และ 4.84 ต่อปีตามล าดับ ดังปรากฎในรูปกราฟที่ 17  ข้อมูลที่
สังเกตพบคือ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึนชัดเจนนับตั้งแต่         
ปี 2560    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 GPP แบบลูกโซ่รอบ 6 ปี ในภาคเกษตรของจังหวัดตรัง เปรียบเทียบกับ จังหวัด
เพ่ือนบ้าน 
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ภาพที่ 17 แนวโน้มราคายางพาราและปาล์มน้ ามันรอบ 6 ปี 
 

ศักยภาพยางพารา ปาล์มน้ ามัน และประมง ของจังหวัดตรัง 
ในการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน และประมง โดย

วิเคราะห์จากมูลค่าที่ผลิตได้ และผลผลิตเฉลี่ย ผลิตภาพของการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน จะ
วิเคราะห์จากปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ส าหรับการท าประมงจะวิเคราะห์จากน้ าหนัก (ตัน) ของ
สัตว์น้ าต่อจ านวนหน่วยผลิตซึ่งค านวณจากผลรวมของจ านวนเรือประมงและจ านวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 62   
 

ตารางท่ี 63 ผลิตภาพและมูลค่ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และการประมง และการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับปี 2562 

จังหวัด 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ประมง 

มูลค่า(ลบ.) กก. ต่อ ไร่ มูลค่า(ลบ.) กก. ต่อไร่ 
ตัน ต่อ 

หน่วยการ
ผลิต 

มูลค่า 
(ลบ.) 

ตรัง 
14,587 
(+5.35% 

YoY) 

260.39 
(+1.23% 

YoY) 

3,743 
(+67.85% 

YoY) 

2,998.97 
(+5.76% 

YoY) 

16.07 
 

4,319.9 
 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
 

ตารางที่ 62 แสดงผลผลิตเฉลี่ยยางพารา ปาล์มน้ ามัน และการประมง ย้อนหลัง 3 
ปี  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลยางพาราและปาล์มน้ ามันในจังหวัดตรังพบว่า  

(1.1) ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยของยางพาราและปาล์มน้ ามันในจังหวัดตรังอยู่ในระดับสูง
ใกล้เคียงกับผลผลิตของภาคใต้  ผลผลิตยางพาราต่อไร่เฉลี่ยเท่ากับ 260.39 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั้งภาคใต้เล็กน้อยที่ 258 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัด
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ตรัง ได้เท่ากับ 2,998.97 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มทั้งภาคใต้ (ปี 2562) เท่ากับ 
3,028 กิโลกรัมต่อไร่ ผลิตภาพของจังหวัดตรังยังต่ ากว่าผลิตภาพของภาคใต้อยู่ร้อยละ 0.29 เมื่อ
เทียบผลิตภาพการผลิตน้ ามันปาล์มของมาเลเซียซึ่งเท่ากับ 3.3 ตันต่อไร่พบว่า ผลิตภาพของจังหวัด
ตรังยังต่ ากว่าของประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ 10 นั่นหมายถึงว่า ผลิตภาพปาล์มน้ ามันของ
จังหวัดตรังยังสามารถพัฒนาให้เพิ่มข้ึนได้อีกมาก     

(1.2) ต้นทุนในการผลิตยางพาราในช่วงระยะกรีดต่อไร่เมื่อยางอายุได้ 7 ปีเท่ากับ 
6,154 บาท (อ้างอิงจาก การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกรชาวสวนยาง 
กรณีศึกษา ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี) ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราต่อไร่ของ
จังหวัดตรังในปี 2563 เท่ากับ 261 บาทต่อไร่ ดังนั้น คิดเป็นราคาต้นทุนต่อน้ าหนักเท่ากับ 23.58 
บาท มูลค่าผลผลิตในปี 2563 เท่ากับ 47.74 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้ส่วนต่างจาก
การขายยางพาราเท่ากับ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นก าไรเฉลี่ยต่อไร่ 6,305.76 บาท   

(1.3) ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน เท่ากับ 2.70 บาทต่อกิโลกรัม (รวมต้นทุนคงที่) 
ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันในปี 2563 เท่ากับ 4.78 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้เกษตรกร
มีรายได้ส่วนต่างเท่ากับ 2.08 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นก าไรเฉลี่ยต่อไร่ 6,237.86 บาท   

(1.4) ผลการวิเคราะห์ก าไรเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน
ไม่ได้แตกต่างกันมาก ปัจจัยส าคัญขึ้นกับต้นทุน ราคารับซื้อ ปริมาณและคุณภาพผลผลิต กรณีของ
ยางพารา คุณภาพผลผลิตจะอยู่ในรูปความเข้มข้นยางในน้ ายาง (% DRC) ซึ่งจะส่งผลต่อราคารับซื้อ
น้ ายางและคุณภาพของยางแผ่น  ส่วนคุณภาพของผลผลิตปาล์มจะก าหนดจากความสะอาดของ 
ทะลาย น้ าหนักทะลาย และปริมาณน้ ามันในผลปาล์มเมื่อสกัดแล้ว (Oil Extraction Rate : OER)  
ค่า DRC และ OER มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมกลางน้ า (โรงงานน้ ายางข้น โรงงานกลั่นน้ ามัน
ปาล์มดิบ) และปลายน้ า (โรงงานถุงมือยาง โรงงานผลิตน้ ามันปาล์มขวด) ของยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน เพราะ DRC และ OER ที่เพ่ิมขึ้น จะเพ่ิมรายได้ของโรงงานเหล่านี้ ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเพ่ิมข้ึนทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม  

จากข้อมูลพบว่า DRC ของผลผลิตน้ ายางของประเทศอยู่ในช่วง 25-40  ส าหรับ
จังหวัดตรัง จากการส ารวจเก็บข้อมูลในช่วง 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 จากจุดรับ
ซื้อน้ ายาง 50 จุดพบว่า ค่า DRC เฉลี่ยของน้ ายางเท่ากับ 34.4 ส าหรับ OER ของปาล์มน้ ามันใน
ประเทศไทยอยู่ที่ 17-18% ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตส าคัญสอง
อันดับแรกของโลกอยู่ที่ 20 และ 22% ตามล าดับ  ดังนั้น จังหวัดตรัง ควรเพ่ิม DRC ของผลผลิต
ยางพาราและ OER ของผลผลิตปาล์มน้ ามัน      

 (1.5) ผลผลิตด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของจังหวัดตรังในปี 2563 
เท่ากับ 16.07  ตันต่อหน่วยการผลิตต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวม 4,319.9 ล้านบาท 
      
ตารางท่ี 64 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในปี 2558-2563 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อุตสาหกรรม 6,292 6,385 6,447 7,169 6,026 5,974 
สาขาการผลิต  5,353 5,482 5,428 6,099 4,992 4,891 

ร้อยละ 85.08 85.85 84.20 85.07 82.84 81.88 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
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2) โครงสร้างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร
อุตสาหกรรม มีโครงสร้างในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมในภาคใต้โดยรวม ที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรซึ่งมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพาราและปาล์มน้ ามัน กับประมง โดยอุตสาหกรรม
ที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา รองลงมา เป็นอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) และอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน  
กราฟภาพท่ี 18 แสดงมูลค่าการลงทุน (ล้านบาท) จ านวนโรงงาน และการจ้างงานของอุตสาหกรรมใน 4 
กลุ่มนี้  อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารามีการจ้างงานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  43.35 รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้อยละ 31.05 อันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ร้อยละ 
23.52  อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 
55.55 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ร้อยละ 28.99 และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล คิดเป็นร้อยละ 10.77 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโรงงานมากท่ีสุด คือ 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารามีจ านวนโรงงานคิดเป็นร้อยละ 49.69 ของจ านวนโรงงานทั้งหมดใน 4 
กลุ่มนี้ รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้อยละ 38.18  และอันดับ 3 คือ อุตสาหกรรม
อาหารทะเล ร้อยละ 7.88  

จากข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมของจังหวัดตรังยังเป็นอุตสาหกรรมกลุ่ มที่มีใช้
แรงงานเข้มข้น และเป็นอุตสาหกรรมฐานเกษตรที่มาจากสินค้าเกษตรที่เป็นหลักของจังหวัดตรัง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 18 มูลค่าการลงทุน จ านวนโรงงาน และการจ้างงานของอุตสาหกรรม 

 

3) การค้าชายแดน การค้าชายแดน ในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2563 มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕63 มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง มีมูลค่าการค้า
รวม 15,747.46 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 13,132.57 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการ
ส่งออก จ านวน 15,221.97 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 525.49 ล้านบาท ประเภทสินค้าส่งออกท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์อ่ืนๆ ปูนซีเมนต์
เม็ด แร่ยิบซั่ม แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน    แผ่นไม่อัด (ปาร์ติเคิลบอร์ด) เม็ดอะคริลิค แท่นรองยาง
ท าด้วยเหล็กเก่าใช้แล้ว สิ่งปรุงแต่งใช้ฉาบผนัง และถุงเปล่าส ารองแตก  
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ตารางท่ี 65 มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕58 – 2563 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่านำเข ้า (ลบ.) 1,058.00 683.10 544.36 553.92 656.11 525.49 

มูลค่าส่งออก (ลบ.) 14,051.00 16,257.06 16,919.57 15,858.40 12,476.46 15,221.97 

มูลค ่ารวม (ลบ.) 15,109.00 16,940.16 17,461.93 16,412.32 13,132.57 15,747.46 

ที่มา : ด่านศุลกากรกันตัง 
 

2) ภาคการท่องเที่ยว 
(1) แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด  

 ตารางที่ 65 แสดงผลการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 
อันดับแรก พบว่า 3 อันดับแรกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้แก่ เกาะกระดาน ถ้ ามรกต และ
เกาะมุก ทั้ง 3 ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องใช้เวลาเดินทางโดยเริ่มต้นจากในเมืองไม่ต่ ากว่า 70 นาที 
(คิดที่ความเร็ว 60 กม. ต่อ ชั่วโมง)  แหล่งท่องเที่ยว 10 อันดับแรกที่เป็นที่นิยม กระจายอยู่ใน
อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอห้วยยอด และ อ าเภอเมืองตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  6 
แหล่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1 แหล่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2 แหล่ง และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีก 1 แหล่ง  
 
ตารางท่ี 66 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 10 อันดับแรกของจังหวัดตรัง   

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อ าเภอ 

ระยะทาง
จากสถานี
รถไฟตรัง 

(กม) 

เวลา
โดยสาร

เรือ 
(นาที) 

ท่าเรือที่
ใกล้ที่สุด 

ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เกาะกระดาน กันตัง 44.1 50 ควนตุ้งกู ทะเล 
ถ้ ามรกต กันตัง 44.1 70 ควนตุ้งกู ทะเล 
เกาะมุก กันตัง 44.1 30 ควนตุ้งกู ทะเล 
ถ้ าเลเขากอบ ห้วยยอด 30.4 - - ธรรมชาติ 
สถานีรถไฟกันตัง กันตัง 23.3 - - ประวัติศาสตร์ 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สิเกา 45.8 - ปากเมง ทะเล 
ตึกเก่าเมืองตรัง เมืองตรัง 0.9 - - วัฒนธรรม 
หาดปากเมง สิเกา 37.7 - - ทะเล 
โบสถ์คริสต์ เมืองตรัง 0.9 - - วัฒนธรรม 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ย่านตาขาว 11.6 - - ธรรมชาติ 
เกาะเชือก กันตัง 45.8 50 ปากเมง ทะเล 
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(2) การท่องเที่ยวหดตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
ในปี 2563  จังหวัดตรังมีรายได้ 4,007.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 

และ 2561 มากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  แนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่องของรายได้และ
จ านวนนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ ปี 2561-2563 มาจากสาเหตุของการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเริ่ม
ระบาดที่เมือง อู่ฮ่ัน ประเทศจีน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562  คาดว่าผลกระทบที่ท าให้รายได้
และจ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดตรังลดลงนี้จะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 19 สถิติผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ของจังหวัดตรังปี 2561-2563 

 
ตารางท่ี 67 เปรียบเทียบสถิติรายได้จากท่องเที่ยว (ล้านบาท) ของจังหวัดตรังกับจังหวัดเพ่ือนบ้าน  
จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 CAGR 

(%) 
2563 CAGR 

(%) 
ตรัง  2,793 3,047 9,028 9,747 9,561 27.90 4,007 6.20 
กระบี่ 27,764 31,644 34,650 115,177 112,056 32.19 29,032 0.75 
สตูล 3,644 3,954 4,207 4,503 9,239 20.45 4,845 4.86 
นครศรีฯ 2,864 3,204 3,292 16,785 15,996 41.06 8,218 19.21 
พัทลุง 392 459 3,156 3,471 3,424 54.26 1,360 23.04 

 

ตารางที่ 66 และตารางที ่67 แสดงสถิติรายได้และผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติของจังหวัดตรังกับจังหวัดเพ่ือนบ้านได้แก่ กระบี่ สตูล พัทลุง และนครศรีธรรมราช กลุ่ม
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับจังหวัดตรังคือ จังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล เพราะ
อยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ส่วนจังหวัดพัทลุงเน้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนา ในปี 2563 จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น
อันดับ 4 โดยเป็นรองจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และ สตูล จ านวนผู้เยี่ยมเยือนรวมเป็นอันดับ 4 
จาก 5 อันดับ เป็นรองจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และพัทลุง    

จากข้อมูลพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบกับรายได้
จากการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่ที่รายได้ของ
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จังหวัดลดลงเหลือ 1 ใน 4 ส่วนจังหวัดตรังรายได้หายไปกว่าครึ่ง  อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้
ที่มาจากการท่องเที่ยวปี 2558-2562 ของจังหวัดตรังเท่ากับร้อยละ 27.90 ซึ่งสูงกว่าสตูลแต่ยัง
ต่ ากว่ากระบี่ นครศรีธรรมราช และพัทลุง  เหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้การเติบโตด้าน
การท่องเที่ยวในทุกจังหวัดชะงักในปี 2563 อย่างชัดเจน อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้เมื่อน าปี 
2563 มาค านวณจะพบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.20 ต่อปี     
สูงกว่าจังหวัดกระบี่และสตูล แต่ต่ ากว่านครศรีธรรมราชและพัทลุง  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การท่องเที่ยวของพัทลุงและนครศรีธรรมราชที่มีอัตราการ
เติบโตของรายได้ในช่วงปี 2558-2563 เพราะว่าการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดพ่ึงพา
นักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัด กระบี่ สตูล และตรัง ที่เป็นจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเยี่ยมเยือนได้  ส าหรับการท่องเที่ยว
ในจังหวัดตรังก่อนเหตุการณ์โควิด-19 พบว่า แนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 25.88 ต่อปี ใกล้เคียงกับอัตราเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ร้อยละ 28.31 ต่อ
ปี อย่างไรก็ดี พบว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดตรังเป็นอัตราเติบโตของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต่ าที่สุดหากเทียบกับจังหวัดเพ่ือนบ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยของจังหวัดตรังเท่ากับร้อยละ 7.27 ต่อปี ส่วน
อัตราการเติบโตของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติที่มาจังหวัดตรังหดตัวร้อยละ 3.83 ต่อปี   
 

ตารางที่ 68 เปรียบเทียบสถิติจ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดตรังกับจังหวัด
เพ่ือนบ้าน  

จังหวัด ผู้เยี่ยม
เยือน 

2558 2559 2560 2561 2562 CAGR 
(%) 

2563 CAGR 
(%) 

ตรัง  ไทย 393,280 418,152 1,322,758 1,380,827 1,367,727 28.31 599,052 7.27 
ต่างชาติ 62,016 65,222 191,334 198,079 195,836 25.88 49,040 -3.83 

กระบี ่ ไทย 677,575 708,111 745,306 2,530,535 2,447,230 29.28 936,622 5.54 
ต่างชาติ 947,372 992,647 1,071,227 4,236,323 4,312,606 35.41 627,528 -6.63 

สตูล ไทย 455,283 468616 485015 509,431 1,371,526 24.68 774,428 9.26 
ต่างชาติ 46,576 49,976 51,292 53,213 184,704 31.72 38,121 -3.28 

นครศรีฯ ไทย 881,828 934,106 951,925 3,795,827 3,723,472 33.39 2,376,056 17.96 
ต่างชาติ 25,902 32,835 33,534 87,573 84,781 26.76 22,031 -2.66 

พัทลุง ไทย 276,226 323,543 1,553,436 1,624,120 1,607,835 42.23 735,705 17.73 
ต่างชาติ 1,530 1,706 15,897 17,721 18,297 64.26 1,538 0.09 

 
ความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบกับจังหวัดเพื่อนบ้าน 

 ในการค านวณความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบด้านท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรังจะใช้ค่าดัชนี RCA โดยแยกประเภทการท่องเที่ยวเป็น 2 ประเภทสินค้าคือ จ านวนผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างประเทศและจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการค านวณจะพิจารณากลุ่มจังหวัดที่
เปรียบเทียบจะพิจารณาจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับจังหวัดตรังและใช้ฐานจ านวนผู้เยี่ยมเยือนเฉลี่ยใน
รอบ 6 ปีค านวณ  ดังนั้น ดัชนี RCA ของจังหวัด i ในการได้นักท่องเที่ยวประเภท A จะค านวณจาก 
ส่วนแบ่งตลาดของนักท่องเที่ยวประเภท A ของจังหวัด i ต่อส่วนแบ่งตลาดของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ของจังหวัด i ในกลุ่มจังหวัดที่จะเปรียบเทียบ 
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𝑅𝐶𝐴𝐴 𝑖  
𝑟𝐴 𝑖 𝑟𝐴 𝐺⁄

𝑟𝑇 𝑖 𝑟𝑇 𝐺⁄
 

เมื่อ  𝑟𝐴 𝑖 แทนจ านวนนักท่องเที่ยวประเภท A ของจังหวัด i เฉลี่ยทั้ง 6 ปี 
 𝑟𝐴 𝐺  แทนนักท่องเที่ยวประเภท A ของทุกจังหวัดเฉลี่ยทั้ง 6 ปี 
  𝑟𝑇 𝑖 แทนนักท่องเที่ยวทุกประเภทของจังหวัด i เฉลี่ยทั้ง 6 ปี 
  𝑟𝑇 𝐺 แทนจ านวนนักท่องเที่ยวทุกประเภทของทุกจังหวัด เฉลี่ยทั้ง 6 ปี 
 

ภาพท่ี 20 แสดงดัชนี RCA แสดงความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศของจังหวัดตรังเทียบเคียงกับจังหวัด
กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง  ข้อมูลพบว่า จังหวัดตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสตูล 
มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยในกลุ่มจังหวัดนี้ (ค่า RCA มากกว่า 1.0) 
อย่างไรก็ดี จังหวัดมีค่าดัชนีความได้เปรียบที่น้อยกว่าจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสตูล      
ส่วนจังหวัดกระบี่ได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพียงจังหวัดเดียวในกลุ่มนี้ 
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีค่าดัชนีความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  
สูงรองลงมาจากจังหวัดกระบี่แต่ค่าดัชนีของจังหวัดตรังยังน้อยกว่า 1.0 หมายถึงไม่ได้เปรียบในการ
แข่งขันในกลุ่มนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 ดัชนีความได้เปรียบในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย    

และชาวต่างประเทศ 
 

2.2 ด้านสังคมและความม่ันคง 
2.2.1 การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ในปี 2562 ประชากร 643,164 คน เพ่ิมขึ้นจาก 640,793 คน ในปี 2558 

โดยมีอัตราการเพ่ิมของประชากร ปี 2558 – 2562 เฉลี่ยร้อยละ 0.09 ต่อปี แนวโน้มการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในจังหวัดลดลงจากสังคมที่เปลี่ยนไป วิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้น และปัญหา
เศรษฐกิจ         
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ก) ปี 2558 

 

ข) ปี 2562 
ภาพที่ 21 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างปี 2558 กับ ปี 2562 

ภาพท่ี 21 แสดงเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างของประชากรในจังหวัดตรังระหว่างปี 
2558 กับ 2562 ซึ่งพบว่า ฐานของโครงสร้างปี 2562 ซึ่งแสดงจ านวนเด็กเกิดใหม่ช่วง 0-4 ปี แคบลง  
ขณะที่ฐานบนของโครงสร้างในปี 2562 ซึ่งแสดงจ านวนประชากรสูงวัยถ่างกว้างขึ้นกว่าปี 2558 แสดงถึง
จ านวนประชากรสูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากขึ้น  และเมื่อแบ่งช่วงอายุเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงวัย 0-14 
ปี ช่วงวัย 15-59 ปี และช่วงสูงวัยคือ 60 ปีขึ้นไปและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562 กับ
ปี 2558  พบว่า โครงสร้างคนอายุช่วงวัย 0-14 ปี และ 15-59 ปี ในปี 2562 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 
1.47 และ 0.75 ตามล าดับ  ขณะที่ โครงสร้างของช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี 2562 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
โครงสร้างช่วงอายุเดียวกันในปี 2558 ราวร้อยละ 2.22  สัดส่วนคนสูงวัยในจังหวัดปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
15.78  ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่า จังหวัดเข้าสู่สภาวะคนเกิดน้อย คนท างานลด และคนแก่มากขึ้น    
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 2.2.2 การขยายของสังคมเมือง 
 การขยายของสังคมเมืองในจังหวัดเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกจากการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นกรอบคิดส าคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  คนในเขตนอกเมืองและคนต่าง
ถิ่นจะย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง หากเมืองเหล่านั้นมีความเจริญ เศรษฐกิจเติบโต และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ดีกว่าถิ่นฐานเดิม  อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการย้ายถิ่นเข้ามาส่งผลกระทบด้านสังคม 
และเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจได้     

 การขยายของสังคมเมืองจะวิเคราะห์จาก การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรอาศัย
ในเขตเทศบาล การเปรียบเทียบจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรอาศัยในเขตเทศบาล
ระหว่างปี 2558 กับปี 2562  ในปี 2558 พบว่า จ านวนประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาลเท่ากับ 
120,006 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72 ของประชากรในปี 2558 ทั้งหมด  ขณะที่ปี 2562 ประชากร
อาศัยในเขตเทศบาล 115,456 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของประชากรในปี 2562 ทั้งหมด ซึ่ง
ลดลงร้อยละ 0.77  ข้อมูลนี้สนับสนุนว่า สภาพความเป็นเมืองของจังหวัดหดตัว  

 2.2.3 ขนาดครัวเรือนเล็ก 
 ขนาดครัวเรือน หมายถึง จ านวนสมาชิกที่อยู่ในภายในครัวเรือน  ขนาดครัวเรือน          

ในจังหวัดจะค านวณจากจ านวนประชากรในจังหวัดหารด้วยจ านวนครัวเรือนที่มีการขึ้นทะเบียนในปีนั้น    
ในปี 2562 จังหวัดมีขนาดครัวเรือน 2.77 คน ขณะที่ปี 2558 มีขนาดครัวเรือน 2.90 โดยขนาด  
ของครัวเรือนในจังหวัดเล็กลงร้อยละ 4.54  นอกจากนี้ ข้อมูลการจดทะเบียนสมรสในปี 2562  
เท่ากับ 2473 คู่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีจดทะเบียนสมรส 2,706 คู่ ซึ่งมาจากแนวโน้มของสังคม        
ที่เปลี่ยนแปลง โดยหลายคู่อาจอยู่ด้วยกันและไม่มีบุตร หรือ มีบุตรน้อย  สถิติการย้ายเข้า ย้ายออก            
ในปี 2558 และ 2562 เป็นทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ในปี 2562 มีจ านวนคนย้ายออกมากกว่าย้าย
เข้า 1,797 ราย แต่ปี 2558 มีคนย้ายเข้ามากกว่าย้ายออก 10,212 ราย แนวโน้มขนาดของครัวเรือน
ในจังหวัดเล็กลงเพราะคู่สมรสนิยมไม่มีบุตรหรือมีบุตร 1 คน ในบางกรณี ครัวเรือนมีแต่ผู้สูงวัย คนหนุ่ม
สาวย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปแสวงหางานที่อ่ืน  

 2.2.4 รายได้ครัวเรือน 
 ผลการส ารวจรายได้ครัวเรือนในปี 2562 ของจังหวัดพบว่า รายได้ครัวเรือนต่อเดือน

ของจังหวัดเท่ากับ 26,004 บาท  มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 20,143 บาท รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.50 
ของรายได้  ขณะที่หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 210,015 บาท  ในปี 2562 พบว่า กลุ่มคนที่มี
รายได้ครัวเรือนต่ าสุดคือ กลุ่มเกษตรกรที่เช่าที่ดินมีรายได้เฉลี่ย 6,299 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่าย 
6,632 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นร้อยละ 105.3 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงรายได้ไม่พอรายจ่าย 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2554 พบว่า รายได้ครัวเรือนต่อเดือนของจังหวัดเท่ากับ 36,245 บาท  
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 22,687 บาท รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 62.60 ของรายได้ ขณะที่หนี้สินเฉลี่ย         
ต่อครัวเรือนเท่ากับ 154,678 บาท กลุ่มคนที่มีรายได้ครัวเรือนต่ าสุดคือกลุ่มคนงานทั่วไปมีรายได้ 
11,490 บาท รายจ่าย 15,834 บาท และมีหนี้สิน 28,873 บาท   

 เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสถานะรายได้ครัวเรือนระหว่างปี 2562 และ 
2554 พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดลดลงร้อยละ 28.25 รายจ่ายครัวเรือนลดลงร้อยละ 
11.21 และหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 35.78 ลักษณะการใช้จ่ายซึ่งเป็นภาระหนี้สินในจังหวัด
ยังไม่ เปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้จ่ายเพ่ืออุปโภคและบริโภค และ การซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์  ลักษณะการกระจายได้ครัวเรือนของจังหวัดในปี 2554 กับ 2562 เป็นดังภาพท่ี 
22 ซึ่งได้แสดงให้ว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดลดลงอย่างชัดเจน   
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ภาพที่ 22  ร้อยละของครัวเรือนตามขนาดรายได้ปี 2554 กับ 2562  
ภาพท่ี 23 แสดงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของจังหวัด โดยค านวณจากฐาน

รายได้ครัวเรือน  ข้อมูลพบว่า กราฟเส้นสีน้ าเงินแสดงเส้นสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (GiNi 
coefficients) ในปี 2562 เปรียบเทียบกับ กราฟเส้นสีเขียวแสดงเส้นสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ในปี 2554  ส่วนเส้นกราฟสีแสงแสดงลักษณะการกระจายรายได้ที่เป็นอุดมคติ  ดัชนี GiNI ในปี 
2562 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระหว่างเส้นกราฟสีแดงกับเส้นกราฟสีน้ าเงินเท่ากับ 0.89 ขณะที่ดัชนี GiNi ในปี 
2554 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระหว่างเส้นกราฟสีแดงกับเส้นกราฟสีเขียวเท่ากับ 0.80  -ค่าดัชนี GiNI น  ้
สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายรายได้ที่ไม่สม่ าเสมอ นอกจากนี้ ข้อมูลรายได้ครัวเรือนที่ลดลงมาก
แสดงให้เห็นว่า  คนในจังหวัดจนลงจากรายได้ครัวเรือที่ลดลง และมีจ านวนคนจนมากข้ึน   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 23 กราฟสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ของครัวเรือน 
ปี 2554 (สีเขียว) กับ 2562 (สีน้ าเงิน)  

ที่มา: วิเคราะห์จากการค านวณข้อมูลรายได้ครัวเรือน ส านักสถิติแห่งชาติ 
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 2.2.5 คนจนในจังหวัด 
 จ านวนคนจนโดยประเมินใน 5 ด้านได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ 

และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ภายในจังหวัด  (จากเว็บ Error! Hyperlink reference not valid.คนจนใน
จังหวัด 12,105 คน จากประชากรส ารวจ 390,392 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในปี 2561 มีคนจน 17,795 คน จากการส ารวจ 384,197 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63  
ในภาพรวม จังหวัดมีคนจนน้อยลง 5,690 คน คิดเป็นร้อยละ 31.98 ของคนจนในปี 2561   

 ภาพที่ 24 แสดงจ านวนคนจนตามลักษณะความยากจนในแต่ละด้านปี 2561 
(แท่งสีฟ้า)-2562 (แท่งสีแดง) พบว่า  ในปี 2562 คนจนด้านรายได้มีจ านวนมากที่สุดจ านวน 
5,137 คน รองลงมาเป็นคนจนด้านความเป็นอยู่  ส่วนด้านที่มีคนจนน้อยที่สุดคือด้านการเข้าถึง
บริการภาครัฐจ านวน 1 คน ข้อมูลในปี 2562 พบว่าจ านวนคนจนลดลงจากปี 2561 ในทุกด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 24 สถิติเปรียบเทียบจ านวนคนจนในจังหวัด 5 ด้านความยากจนของปี 2561-2562 
 
ภาพที่ 25 แสดงสถิติข้อมูลคนจนของจังหวัดแยกตามอ าเภอในปี 2561-2562  

ข้อมูลปี 2562 พบว่า อ าเภอปะเหลียนมีจ านวนคนจนมากที่สุด  รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองตรัง  
ส่วนอ าเภอที่มีจ านวนคนจนน้อยที่สุดคือ อ าเภอย่านตาขาว  ส าหรับปี 2561 อ าเภอปะเหลียน      
มีจ านวนคนจนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองตรัง อ าเภอรัษฎาเป็นอ าเภอที่มีจ านวนคนจนน้อย
ที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนคนจนระหว่างปี 2561 กับ 2562 รายอ าเภอ 
พบว่า จ านวนคนจนในอ าเภอกันตังลดลงมากที่สุด รองลงมาคืออ าเภอนาโยง  ส่วนอ าเภอที่มีคนจน
ลดลงต่ าสุดคืออ าเภอรัษฎา 
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ภาพที่ 25  จ านวนคนจน 5 รายอ าเภอในปี 2561-2562 
 

2.2.6 คุณภาพการศึกษา 
 คุณภาพการศึกษาของจังหวัดอาจสามารถวิเคราะห์ได้จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) จากข้อมูลนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามรายวิชา พบว่า  

 (1) รายวิชาภาษาไทย  
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 54.53  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 71.61  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 35.99  
 (2) รายวิชาภาษาอังกฤษ  
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 14.00  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   ร้อยละ 10.59  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 7.17  
 (3) รายวิชาคณิตศาสตร์  
  ระดับประถมศึกษาปีที่6   ร้อยละ 19.12  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   ร้อยละ 11.39 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 13.09  
 (4) รายวิชาวิทยาศาสตร์  
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 17.78  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   ร้อยละ 4.19  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 7.25  
 (5) รายวิชาสังคมศึกษา  
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 8.33 
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 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกับคุณภาพระดับประเทศในแต่ละ
ระดับ พบว่า  

 (1) ระดับประถมศึกษาปีที่  6 จังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ          
3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และต่ ากว่าระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ 

 (2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 จังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุก
รายวิชา 

 (3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 จังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ            
3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และต่ ากว่าระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ 

 ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดมีสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ แต่ยังด้อยกว่าระดับประเทศในด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อเป้าหมายของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 2.2.7 การมีงานท า  
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังพ่ึงพาภาคนอกเกษตรกลุ่มบริการมากที่สุด 

รองลงมาคือภาคเกษตร และอันดับ 3 คือ ภาคนอกเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม การเข้าสู่             
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ท าให้แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีผลกระทบต่อกิจกรรมในกลุ่มเกษตร
และกลุ่มบริการด้วย ดังนั้น แนวโน้มของการจ้างงานคาดว่าจะลดลง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
รองลงมาและคาดว่าจะใช้ทดแทนและของเทคโนโลยี  

 ก าลังแรงงานของจังหวัดตรัง ในปี 2562 คนในช่วงวัย 15-29 ปี มีจ านวน 
417,877 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 ที่มีจ านวน 
420,954 คน เนื่องจากเด็กเกิดใหม่น้อย ภาพท่ี 26 แสดงข้อมูลการจ้างงานในจังหวัดแยกตาม
กิจกรรม ประเภทเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ในช่วงปี 2558-2563 แนวโน้มของจ านวนผู้มี
งานท าในจังหวัดทรงตัว โดยในปี 2563 มีผู้มีงานท า 381,750 คน เมื่อพิจารณาในรายกิจกรรม 
พบว่า ผู้ท างานในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากเดิมในปี 2558 จ านวน 215,830 คน ในปี 
2558 ลดลงเหลือ 190,979 คน คิดเป็นอัตราลดเฉลี่ยร้อยละ -2.48 ต่อปี คนท างาน             
ในภาคอุตสาหกรรมมีเพ่ิมข้ึนจากเดิมปี 2558 จ านวน 28,300 คน เป็น 46,920 คนในปี 2563 
หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 9.61 ต่อปี  และคนท างานในกลุ่มบริการเพ่ิมขึ้นจาก 128,209 
คนในปี 2558 เป็น 143,851 คนในปี 2563 คิดเป็นอัตราเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ2.28 ต่อปี  ส าหรับ
ในปี 2563 สาขาที่มีผู้ท างานมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง      
มีจ านวน 190,979 คน  รองลงมาได้แก่สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ      
มีจ านวน 48,897 คน และการผลิต มีจ านวน 45,774 คน เมื่อเทียบกับปี 2558 พบว่า 
เกษตรกรรม มีผู้ท างานมากที่สุดจ านวน 215,830 คน รองลงมา สาขาการขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ฯ จ านวน 49,687 คน และสาขาการผลิต 26,229 คน  เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลพบว่า การจ้างงานในภาคเกษตรฯ และ การขายส่งฯ ลดลง ส่วนสาขาการผลิตพบว่ามีแนวโน้ม
การจ้างงานเพ่ิมข้ึน   
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ภาพที่ 26 จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
จ านวนคนว่างงานย้อนหลัง 6 ปี โดยใช้ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ของปี 2558-2563 

พบว่า อัตราการว่างงาน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากเดิมปี 2558 คนว่างงานน้อยมีเพียง 857 คน      
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของแรงงานทั้งหมด แต่ในปี 2563 มีจ านวนผู้ว่างงานเป็น 3,995 คน       
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.04  คนว่างงานเพ่ิมขึ้น 3,138 คนและกลุ่มใหญ่มาจาก       
ภาคเกษตรที่จ านวนคนงานลดลงจากปี 2558 มาก  

 

2.2.8 สาธารณสุข 
1) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น จ านวนแพทย์ในปี 2563     

มีจ านวน  232 คน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจ านวน 250 คน  สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรที่         
มีสัดส่วนลดลง โดยในปี 2561 มีสัดส่วนต่อประชากร 3,403  คน  เพ่ิมขึ้นจาก  2,820 คน ในปี 
2558   

2) ประชากรในจังหวัดร้อยละ 99.99 มีหลักประกันสุขภาพ มีเพียง 3 คนที่ยัง      
ไม่มีหลักประกันสุขภาพ   

3) สาเหตุการเสียชีวิตของคนในจังหวัด 3 ล าดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็ง มีอัตราการ
เสียชีวิต 92.67 ต่อแสนคน โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราเสียชีวิต 51.93 ต่อประชากรแสนคน    
และโรคหัวใจและหลอดเลือด มีอัตราเสียชีวิต 39.80 ต่อประชากรแสนคน ส่วนโรคส าคัญที่คน    
ในจังหวัดต้องเข้ารับการรักษาและนอนในโรงพยาบาล 3 ล าดับแรกได้แก่ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการและเมตะบอลิซึม มีอัตราการป่วย 38,67.29 คนต่อประชากรแสนคน โรคความดัน
โลหิตสูง มีอัตราการป่วย 2,865.58 คน และโรคเบาหวาน 1,638.77 คน ส่วนโรคที่คนในจังหวัด
ป่วยและพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือดมีอัตราการป่วยสูงถึง 
63,850.28 คน รองลงมาคือโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม มีอัตราการป่วย 
54,427.33 คน และอันดับ 3 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 43,431.85 คน   

 

รอ้ยละ 
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2.2.9 ยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
1. จ านวนคดีจับกุมยาเสพติดของจังหวัดยังมีมาก เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยจ านวนคดีที่    

มีการจับกุมในปี 2563 ยังสูงถึง 3,865 คดี หรือคิดเป็นจ านวนคดีเฉลี่ย 12.63 คดีต่อวัน  
2. สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในกลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต

ร่างกายและเพศ กับ กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์พบว่า ใน 2 กลุ่มนี้มีจ านวนคดีที่มีการแจ้งความ
รวม 830 คดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.27 คดีที่มีการแจ้งความต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ านวนคดี 
891 คดี ประเภทคดีท่ีมีมากท่ีสุดคือ คดีลักทรัพย์ 253 คดี คิดเป็นร้อยละ 30.48 รองลงมาคือคดี 
ท าร้ายร่างกาย 98 คดี คิดเป็นร้อยละ 11.81 และอันดับ 3 คดีการท าให้เสียทรัพย์ 74 คดี           
คิดเป็นร้อยละ 8.92   
  

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามหลักฐาน จ านวน 1,292,632 ไร่ 

ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีสภาพป่าตามธรรมชาติ จ านวน 681,583.70 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
23.08 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ที่มีพ้ืนที่ 
665,183.36 ไร่ 

2.3.2 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ จังหวัดพบว่า มีพ้ืนที่ป่าที่มีสถานการณ์
อ่อนไหวหรือล่อแหลมและเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกท าลาย และมีสถิติคดีป่าไม้ค่อนข้างสูงและมีมาอย่าง
ต่อเนื่องใน 6 พ้ืนที่เฝ้าระวังได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ในท้องที่อ าเภอกันตังและอ าเภอ     
สิเกา อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ในท้องที่อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด และ
อ าเภอรัษฎา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ในท้องที่อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว และ
อ าเภอนาโยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ในท้องที่อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอสิเกา     
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ เป็นป่าบก ในท้องที่อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด อ าเภอ         
ปะเหลียน และอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ ป่าชายเลน ในท้องที่อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอ
ย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอหาดส าราญ 

2.3.3 คุณภาพน้ า คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ในระดับพอใช้ ผลตรวจวัด
พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) เฉลี่ยที่ 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BOD เฉลี่ยที่ 1.6 
มิลลิกรัมต่อลิตรอยู่ในระดับดี และ FCB อยู่ในระดับด ี

2.3.4 จ านวนพะยูนและหญ้าทะเล ประชากรพะยูนในจังหวัดตรังมีประมาณ 
171 ตัวและมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์และขึ้นกับปริมาณหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งหญ้า
ทะเลในจังหวัดตรังซึ่งเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง 5 พ้ืนที่รวม 21,036 ไร่ แต่แหล่งที่ส าคัญที่สุดที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดคือที่เกาะลิบงซึ่งมีพ้ืนที่ 12,170.36 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.85 ของพ้ืนที่หญ้าทะเล
ทั้งหมดในจังหวัด 

2.3.5 การจัดการขยะมีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยภายในจังหวัดปี 2562-
2563 เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการในปี 2563 กับ 2562 พบว่า การจัดการขยะในจังหวัด   
ดีขึ้นจากเดิม โดยปี 2563 ปริมาณขยะเกิดขึ้น 241 ,028 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 
471.61 ตัน หรือเพิมขึ้นร้อยละ 0.19 ปริมาณขยะที่ก าจัดได้ถูกต้องมีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.16 
ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์มีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.37 อย่างไรก็ดี พบว่ามีขยะตกค้างสะสม 
40,500 ตัน จากเดิมท่ีไม่มีขยะตกค้างสะสม   
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา 
ผลจากการวิ เคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จั งหวัดตรัง ภายใต้สถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  จ าเป็นต้องขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพและโอกาสที่มีอยู่ควบคู่กับการ
แก้ปัญหา จุดอ่อนและข้อจ ากัด  โดยมีประเด็นสภาวะแวดล้อมที่ส าคัญของจังหวัดแยกเป็น  

1) ประเด็นด้านเกษตรอุตสาหกรรม  (SA,WA,TA,OA)  
2) ประเด็นด้านท่องเที่ยว (ST,WT,TT,OT) 
3) ประเด็นด้านสังคม (SS,WS,TS,OS)  
4) ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (SN,WN,TN,ON) 

 
จุดแข็ง (Strength) 
A. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  
SA1 ภูมิอากาศและพ้ืนที่เหมาะสมทั้งด้านการเพาะปลูก การท าประมง และการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
SA2 บุคลากรมีความพร้อมในการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมีอุตสาหกรรม     

แปรรูปครบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
SA3 หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาในจังหวัดมีองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม   

ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  
SA4 เครือข่ายอาสาสมัครและศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการเกษตรกระจายในพ้ืนที่มีความ

เข้มแข็งและมีความรู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเกษตรกรได้ 
SA5 องค์กร เครือข่าย ความร่วมมือเข้มแข็ง เช่น สหกรณ์ สภาอุตสาหกรรม       

บริษัทประชารัฐฯ  
SA6 มีระบบคมนาคมที่รองรับการส่งสินค้า ทั้งทางน้ า ทางบก ทางรถไฟ และทาง

อากาศ  
T. ด้านท่องเที่ยว 
ST1 มีมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่น รวมทั้ง 

มีภูมิสถาปัตย์ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 
ST2 มีเครือข่ายองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม องค์กรชุมชน       

และภาคเอกชน ด้านท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง 
ST3 มีระบบคมนาคมที่สะดวกในการรองรับการเดินทางเข้ามา ทั้งทางน้ า ทางบก ทาง

รถไฟ และทางอากาศ 
ST4 องค์กร เครือข่าย ความร่วมมือเข้มแข็ง เช่น หอการค้า และบริษัทประชารัฐฯ 
 
S. ด้านสังคมและความม่ันคง 
SS1 สถานบริการมาตรฐานและระบบสาธารณสุขเข้มแข็งและครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
SS2 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป, ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล และ

กองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกท้องถิ่น 
SS3 สถานศึกษาและระบบการศึกษาพร้อมให้บริการการศึกษาภาคบังคับได้อย่าง

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบล 
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N. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
SN1 มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ วัสดุการเกษตร 

ต้นไม้ยางพารา ปาล์ม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
SN2 มีแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์และฝูงพะยูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
SN3 มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวนมากและคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ า อากาศ ดี  
SN4 ชุมชนและผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่ให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน   
 

จุดอ่อน (Weakness) 
A. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  
WA1 ผลิตภาพต่อไร่ปาล์มน้ ามันยังต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย 
WA2 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตการเกษตรที่เป็นพืชหลักเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน   

มีน้อย  ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปแบบขั้นต้น 
WA3 แรงงานด้านเกษตรไม่เพียงพอ 
WA4 อุตสาหกรรมในจังหวัดยังใช้แรงงานเข้มข้น  
WA5 ข้อมูลด้านการเกษตรยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และยังไม่บูรณาการ

เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ร่วมกันกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ภายในจังหวัด เช่น ราคาสินค้า เป็นต้น  
WA6 เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้ฐานความรู้และประสบการณ์เดิม  นอกจากนี้ 

ความรู้ของเกษตรกรยังเป็นความรู้ในด้านเกษตร ยังขาดความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  
WA7 กิจกรรมการตลาดในการส่งเสริมสินค้าเกษตรยังไม่เข้มข้นและต่อเนื่อง  
WA8 การผลิตสินค้าเกษตรที่จ าเป็นต่อการบริโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

บริโภคภายในจังหวัด เช่น ข้าว สุกร ไก่ไข่ เป็นต้น  
WA9 การแปรรูปสินค้าเกษตรยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 
WA10 ขาดระบบการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน  
T. ด้านท่องเที่ยว 
WT1 โครงสร้างสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน 
WT2 ขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัด  
WT3 การเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวมีน้อย 
WT4 ขาดข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาด้าน

ท่องเที่ยวในเชิงพ้ืนที่  
 

S. ด้านสังคมและความม่ันคง 
WS1 ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
WS2 ประชาชนเจ็บป่วยและตายด้วยโรคหรือสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่

เหมาะสม เช่น มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดัน และอุบัติเหตุ 
WS3 คุณภาพทางการศึกษาในบางทักษะ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ยังตกเกณฑ์

ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
WS4 โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย และเด็กเกิดใหม่น้อย 
WS5 คดียาเสพติดและคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินยังมีมาก 
WS6 ขาดการจัดการและการบูรณาการข้อมูลที่เป็นระบบ 
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N. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
WN1 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติบางพ้ืนที่ยังถูกบุกรุกและถูกท าลาย 
WN2 ขยะที่หลงเหลือต่อวันยังมีจ านวนมาก และไม่มีการจัดการเรื่องขยะติดเชื้อ  
WN3 ขาดการจัดการและการบูรณาการข้อมูลที่เป็นระบบ 

 
โอกาส (Opportunity) 
A. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  
OA1 รัฐบาลและกระทรวงมีนโยบายในการน าเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม มา

สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและการส่งเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
OA2 ความต้องการอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นจาก

กระแสคนรักสุขภาพ  
OA3 นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและ SME  
OA4 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบ SDGs และนโยบาย BCG 

ในระบบเศรษฐกิจชุมชน  
T. ด้านท่องเที่ยว 
OT1 นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ในด้านการ

ท่องเที่ยว เช่น ท่องเที่ยวเมืองรอง  
OT2 มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกของประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยว 
OT3 รัฐสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่โดยใช้จุดแข็งเดิมของพ้ืนที่ เช่น 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบการท่องเที่ยวเป็นรางวัล รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น   
S. ด้านสังคมและความม่ันคง 
OS1 นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเน้นให้พ้ืนที่เข้ามามี

ส่วนร่วม เช่น การสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมือง กองทุนพัฒนาต าบล เป็นต้น 
OS2 นโยบาย IMT GT ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

เน้นการกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local economy) 
OS3 นโยบายสาธารณะตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ และนโยบายในการพัฒนาและ

ดูแลคนสูงวัย  
 
N. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ON1 นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ON2 แนวคิด BCG เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเป็นกระแสหลักของ

ประเทศและโลก 
ON3 เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน สนับสนุน

การดูแลและติดตามสภาพสิ่งแวดล้อม 
ON4 ทั่วโลกสนใจและให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และตระหนักในเรื่อง   

โลกร้อน 
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อุปสรรค (Threat) 
A. ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  
TA1 ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามสภาพการผันผวนของค่าเงินและกลไกของตลาด 
TA2 ราคาสินค้าเกษตรหลัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ขึ้นกับตลาดต่างประเทศ และ

กลไกภายในประเทศ 
TA3 มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าและมาตรการในประเทศเป็นอุปสรรค

ต่อระบบผลิต 
T. ด้านท่องเที่ยว 
TT1 ข้อจ ากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ       

ที่ซับซ้อน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุน การท่องเที่ยวและอ่ืนๆ 
TT2 การเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม ่
S. ด้านสังคมและความม่ันคง 
TS1 การแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดโลกรุนแรงขึ้น และมีการน ามาตรการกีดกันทาง

การค้าของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ทั้งที่เป็นมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการส่งออกสินค้าเกษตร 

TS2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคการเกษตรและขาด
แคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 

TS3 การเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
TS4 แรงงานต่างด้าว/ผิดกฎหมายและการอพยพย้ายถิ่นของประชากรต่างพ้ืนที่มี

แนวโน้มสูงขึ้น 
N. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
TN1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางธรรมชาติและภัยธรรมชาติ  
TN2 การเพ่ิมขึ้นของขยะจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตทางสังคม เช่น การใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลจ านวนมาก เพ่ิมขยะอิเลกทรอนิกส์เป็นพิษ ซึ่งก าจัดยาก  
TN3 ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

การวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูล SWOT รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ พบว่า 
(1) ประเด็นเกษตรและอุตสาหกรรม   
จังหวัดออกแบบแนวทางการพัฒนาในเชิงรุกโดยใช้จุดแข็งและโอกาส  อย่างไรก็ดี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและแรงงานในจังหวัด  ดังนั้น 
ควรเพ่ิมแนวทางการพัฒนาโดยปิดจุดอ่อนและการใช้โอกาส 

(2) ประเด็นท่องเที่ยว  
จังหวัดออกแบบแนวทางการพัฒนาในเชิงรุกโดยใช้จุดแข็งและโอกาส อย่างไรก็ดี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกลุ่มอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  ดังนั้น ควรเพ่ิมแนวทางการพัฒนาโดยปิดจุดอ่อนและการใช้โอกาส 
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(3) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคม  
จังหวัดออกแบบแนวทางในเชิงรับ โดยใช้โอกาสเพ่ือจัดการจุดอ่อนในจังหวัด  
(4) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า

สถานการณ์โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งและนอกจากนั้นยังมีแนวโน้มของอุปสรรค และ
ข้อจ ากัดจากภายนอกเกิดขึ้นมากกว่าโอกาส ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว เป็นสถานการณ์ท่ีไม่น่าไว้วางใจ  

 

3. เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 จัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580  ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนา
ภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570 และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 ได้
ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑2 ลงสู่
แผนพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาจังหวัดในด้านสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด ด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้
ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้จัดท าแผนงานส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภาคเกษตร โดยเน้นการเพ่ิมรายได้จากพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  ได้แก่ ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน รวมทั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างงาน
สร้างรายได้ให้ชุมชน ส าหรับด้านการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เพ่ือสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ จังหวัด
ยังให้ความส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ า การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  

 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
3.2 พันธกิจ 
1) มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มี

ความมั่งคั่งและ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2) พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง  สามารถ

ด ารงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
4) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
5) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   
3.3 เป้าประสงค์ 
1) เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเข้มแข็ง 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 
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3.4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
 
ตารางท่ี 69 เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ปี 2566-2570 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
256

6 

พ.ศ. 
256

7 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566 

– 
2570 

1. เศรษฐกิจของ
จังหวัดเติบโต
อย่างสมดุล
และต่อเนื่อง 

1. อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
เพิ่มข้ึน ไม่
ต่ ากว่า ร้อย
ละ 1 ต่อป ี

อัตราการขยาย
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวม ปี 
2557 -2559        
ร้อยละ -0.81 

+1.00 +1.00 +1.00 
 

+1.00 
 

+1.00 
 

+1.00 
 

2. รายได้
ครัวเรือน
เพิ่มข้ึน  

   ร้อยละ 3 
ต่อปี                                                                                              

รายได้ครัวเรือน 
ในปี 2562 
เท่ากับ 
26,004 บาท  

+3.00 +3.00 +3.00 +3.00 +3.00 รายได้
ครัวเรือน 
ปี 2570 
เท่ากับ 

30,145 
บาท  

2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี 
ชุมชนเข้มแข็ง 

 

1. จ านวน
หมู่บ้าน
ปลอดยาเสพ
ติด ร้อยละ 
10 ของ
จ านวนชุมชน
หรือหมู่บ้าน
ทั้งหมดที่มี
ปัญหา
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีปัญหา 
317 หมู่บ้าน/
ชุมชน  

10 10 10 10 10 50 

2. อัตราคดี
อาชญากรรม   
ต่อประชากร 
100,000 
คน กลุ่มคดี
ความผิด
เก่ียวกับชีวิต 
ร่างกาย และ
เพศไม่เกิน
ร้อยละ 40 

อัตราคดี
อาชญากรรมต่อ
ประชากร 
100,000 คน 
กลุ่มคดีความผิด
เก่ียวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ 
ปี 2561 -2563 
เฉลี่ยร้อยละ 
41.20 

39 38 37 36 35 37 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
256

6 

พ.ศ. 
256

7 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566 

– 
2570 

3. อัตราคดี
อาชญากรรม   
ต่อประชากร 
100,000 
คน กลุ่มคดี
ความผิด
เก่ียวกับ
ทรัพย์ ไม่เกิน 

   ร้อยละ 95  
 

อัตราคดี
อาชญากรรมต่อ
ประชากร 
100,000 คน 
กลุ่มคดีความผิด
เก่ียวกับทรัพย์  
ปี 2561 -
2563 เฉลี่ย 
ร้อยละ 95.57 

94 93 92 91 90 92 

3. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการอยา่ง
ยั่งยืน 

1. พื้นที่ป่า
เพิ่มข้ึน   
ร้อยละ 
0.125 

ร้อยละของพื้นที่
ป่าเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ 0.025 
 

0.0๒5 0.050 0.075 0.10 0.125 0.125 

2. ปริมาณขยะ
ในจังหวัด
ลดลง      
ร้อยละ 4 

ปริมาณขยะใน
จังหวัด ลดลงจาก 
ปี 2556 -2557 
เฉลี่ยลดลง   
ร้อยละ 0.74 
 

2 3 4 5 6 4 

๓. คุณภาพน้ า
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

แม่น้ าตรังและ
แม่น้ าปะเหลียน 
ได้รับการตรวจ
และผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี
ปี 256๖-25๗๐ 
คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. จ านวนพะยูน
เพิ่มข้ึน       
ปีละ 7 ตัว 

 

ปี 2563 มี
จ านวนพะยนู 
165 ตัว 

7 
 

7 7 7 7 35 
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4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
1) การสร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและ

ยั่งยืน  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้         

ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่าง         

มีคุณภาพ 
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก  และพลังงาน

อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
 
5. เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม    

ที่มั่นคงและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
1. เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนที่ส าคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตให้มี

คุณภาพมาตรฐาน 
3. ทรัพยากรทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมดุล และยั่งยืน 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด     

ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้ า อัตลักษณ์ พ้ืนถิ่ น เข้ าสู่ มาตรฐานสิ่ งบ่ งชี้            

ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
4. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

เพ่ือสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก       

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
2. เพ่ิมมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้าน

การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพ  
 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๓  เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต            
และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง 
3. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้เศรษฐกิจฐานราก ของคนทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน

ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
5. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
6. การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ    

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเล
หายาก และพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เพ่ือให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีการบูรณาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวทางการพัฒนา 
1. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า ส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ และเพ่ิมพ้ืนที่        

สีเขียว 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง      

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบ      

บูรณาการและเป็นระบบ 
6. แก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ า และชายฝั่ง 
7. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์ทะเลหายาก 



ส่วนที่ 3 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็น      

การพัฒนาจงัหวัด (แบบ จ.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัดด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมที่มั่นคง
และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

2. สินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนที่ส าคัญ
ของจังหวัดได้รับการ
พัฒนาการผลิตให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

3. ทรัพยากรการเกษตร
และอุตสาหกรรมมี
การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมดุล และยั่งยืน 

1. การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป    
และการตลาดสินค้าเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

3. การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้า   
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเข้าสู่มาตรฐาน  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) 

4. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืน
โดยการประยุกต์ ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัดที่ 1  
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมขึ้น
จากปีฐาน ร้อยละ ๒ (ปีฐาน พ.ศ.2562 = 
240,792.20 บาท) 

1 1.25 1.50 1.75 2 2 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดด้านเกษตร 
(GPP) เพ่ิมขึ้นจากปีฐาน ๒% (ปีฐาน พ.ศ.
2562 = 18,371 ล้านบาท) 

1 1.25 1.50 1.75 2 2 

ตัวชี้วัดที่ 3 
จ านวนสินค้าทางการเกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๕ รายการ 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

ตัวชี้วัดที่ 4 
จ านวนพืชเกษตร/สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน ๓ ชนดิ 

๑ - 1 - 1 ๓ 

แบบ จ.1 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ 
๑. รายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกสู่มาตรฐาน
การท่องเที่ยว แบบมีส่วนร่วม 

2. เพ่ิมมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากร
และการบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และคุณภาพ  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  
อัตราเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6 

2 4 6 8 10 6 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA และ 
SHA+ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 

15 15 15 15 15 15 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาทักษะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ร้อยละ 90 

90 90 90 90 90 90 



- 117 - 
 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
เสริมสร้างความมั่นคง   
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็น

เป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้

และหลักประกันที่
มั่นคง 

3. อัตราการตายด้วย
โรคที่เป็นปัญหา
ส าคัญลดลง 

4. ประชาชนมี
การศึกษาเรียนรู้ดี
และมีคุณภาพ 

1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิต
สาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

ตัวชี้วัดที่ 1  
จ านวนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ร้อยละ 10 
ของจ านวนชุมชนหรือหมู่บ้านทั้งหมดท่ีมี
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด (จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีปัญหา 317 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 
อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 
100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศไม่เกินร้อยละ 40 

39 38 37 36 35 37 

ตัวชี้วัดที่ 3  
อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 
100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์  ไม่เกินร้อยละ 95  

94 93 92 91 90 92 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้
เศรษฐกิจฐานราก ของคนทุก
ช่วงวัย 

ตัวชี้วัดที่ 4  
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุต่ ากว่า 
 20 ปี ได้รับการติดตามช่วยเหลือ ร้อยละ 85 
(เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จ านวน 585 คน/ปี) 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

  ตัวชี้วัดที่ 5  
ร้อยละของต าบลที่สามารถควบคุม โรคอุบัติ
ใหม่ได้ส าเร็จ ของต าบลทั้งหมดในจังหวัด 
87 ต าบลร้อยละ 90     

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 
จ านวนชุมชน/หมู่บ้าน คุณธรรม เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 ต่อปีของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งหมดในจังหวัดตรัง จ านวน 152 ชุมชน/
หมู่บ้าน 

72 
 
 

92 
 
 

112 
 
 

132 
 
 

152 
 
 

152 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 
จ านวนต าบลที่มีการขับเคลื่อนการพัฒาคุณภาพ
ชีวิตแบบมีส่วนรว่มจ านวน 15 ต าบลต่อปี 

15 
 
 

30 
 
 

45 
 
 

60 
 
 

87 
 
 

87 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 
จ านวนครัวเรือนเปราะบางได้รับการแก้ไข
ผ่านเกณฑ์ (ครัวเรือนเปราะบาง 12,000 
ครัวเรือน) 1,000 ครัวเรือนต่อปี 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

5,000 
 
 

  ตัวชี้วัดที่ 9 
จ านวนครัวเรือนยากจนลดลง (ครัวเรือน
เปราะบาง 12,000 ครัวเรือน) 1,000 
ครัวเรือนต่อปี 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

5,000 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

  ตัวชี้วัดที่ 10  
ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม
อาชีพได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (สถาบัน การศึกษา อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา) ร้อยละ 50 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 12  
จ านวนต าบลที่ด าเนินการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผ่าน
เกณฑ์ เพ่ิมปีละ 15 ต าบลต่อปี 

15 
 

15 
 
 

15 
 

15 
 
 

15 
 
 

75 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของแรงงานในระบบและ  
นอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ 
และแรงงานคนพิการได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมาย 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดที่ 13  
ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และการมี
งานท า ร้อยละ 80 ต่อปี 

80 80 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดที่ 14  
ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม ตาม
มาตรา 40 ตามเป้าหมายที่ก าหนด      
ร้อยละ 85 
 

85 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

  ตัวชี้วัดที่ 15  
ร้อยละของแรงงานในระบบ ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85  

85 85 85 85 85 85 

 4. พัฒนาการศึกษาทุกระดับ  
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  
แบบบูรณาการ 

ตัวชี้วัดที่ 16 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 
15 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน (ปีฐาน 8.49) 
0.25 จากจ านวนปีฐาน ประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 98 ต่อปี  

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

1.25 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ 17 
ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่นได้รับการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม  ร้อยละ 70 และเพ่ิมปีละ ร้อย
ละ 5 ของทุกปี  

75 
 
 
 

80 
 
 
 

85 
 
 

90 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 

5. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้าน
สังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (Big Data for Quality 
of Life) 

ตัวชี้วัดที่ 18 
จ านวนส่วนราชการที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านสังคมเข้ากับฐานข้อมูล  ด้าน
สังคมในระดับจังหวัด  
 

6 
 
 

2 2 2 2 14 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

  ตัวชี้วัดที่ 19  
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการ
ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 20 หน่วยงานต่อปี 

20 
 
 

20 20 
 
 

20 20 100 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พะยูน     
สัตว์ทะเลหายาก และ
พลังงานอย่างเหมาะสม 
กับชุมชน/พื้นที่ และมี
ความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่ง

เรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ 

1. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 
ส่งเสริมการปลูกป่าแบบ  
บูรณาการและเพ่ิมพ้ืนที่      
สีเขียว 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากร   
ทางทะเล และชายฝั่ง     
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทางเลือก
เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4. บูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัดที่ 1 
ร้อยละขอพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.125 

0.025 0.050 0.075 0.10 0.125 0.125 

 ตัวชี้วัดที่ 2 
ร้อยละของแหล่งน้ าผิวดินที่ได้รับการตรวจ
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีของ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 (แม่น้ าตรังและ
แม่น้ าปะเหลียน) 

100 100 
 

100 100 100 100 

 ตัวชี้วัดที่ 3 
จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบ
พลังงานทางเลือก 20 ชุมชน 

4 4 4 4 4 20 

 ตัวชี้วัดที่ 4 
จ านวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ในด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพ 75 
ชุมชน 

15 15 15 15 15 75 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

    พลังงานเพื่อให้มี
ความพร้อมในการ
บริหารจัดการ 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานมีการบูรณา
การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการ
จัดการขยะแบบบูรณาการและ
เป็นระบบ 

6. แก้ปัญหาการ กัดเซาะริมตลิ่ง
แม่น้ าและชายฝั่ง 

7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครอง
พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยและ
สัตว์ทะเลหายาก 

 ตัวชี้วัดที่ 5 
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25 

5 10 15 20 25 25 

 ตัวชี้วัดที่ 6 
จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งริมแม่น้ าและทะเลเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
10 แห่ง 

2 2 2 2 2 10 

 ตัวชี้วัดที่ 7 
 จ านวนพะยูนเพิ่มข้ึนปีละ 7 ตัว 

7 7 7 7 7 
 

35 

 



บัญชีแผนงาน/ชุดโครงการ 



ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
แผนงานที่ 1 การสร้างความ
เข้มแข็งเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 

   1,297,100 797,100 1,347,100 1,347,100 1,347,100 6,135,500 

1. โครงการส าคัญที่ 1   
โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกเพื่อเสริมรายได้
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

2/3 1 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ที่ 2 จ.ตรัง 

 - - 550,000 550,000 550,000 1,650,000 

2. โครงการส าคัญที่ 2  
โครงการตรวจคดักรองค้นหา
ความเสีย่งสารเคมีใน
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

3/3 1 สนง.สาธารณสุข 
จ.ตรัง 

797,100 797,100 797,100 797,100 797,100 3,985,500 

3. โครงการส าคัญที่ 3 
โครงการส่งเสริมและขยาย
ผลศูนยเ์รียนรู้ฯ 
 
 

2/3 2 อ าเภอห้วยยอด 500,000 - - - - 500,000 

แบบ จ.1 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการผลิต 
การแปรรูปและการตลาด
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   127,257,600 
 

18,111,000 
 

69,469,000 
 

16,288,600 
 

13,987,900 
 

245,114,100 
 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
ส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นตรัง 

2/3 1 สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง 
 
 

7,805,100 
 
 

2,870,000 
 
 

3,670,000 
 
 

3,220,000 
 
 

3,220,000 
 
 

20,785,100 
 
 

-  กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการผลิ ตยา
สมุนไพรส าหรับโรงงานแปรรูป /
ผลิตยาสมุนไพรและส่งเสริม
อา ชี พก า ร น ว ด แ ผ น ไ ท ย        
ในแหล่งท่องเที่ยว 

  สนง.สาธารณสุข 
จ.ตรัง 

5,160,100 250.000 

 

250.000 250.000 250.000 6,160,100 

-  กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกรผู้ ปลู กสมุ น ไพร  
จังหวัดตรัง  

  สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง 

450,000 450,000 450,000 - - 1,350,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
-  กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อม
ร่วมยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ 

  การยางแห่ง
ประเทศไทย      
จังหวัดตรัง 

- 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

6,000,000 

 

-  กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
และแปรรูปพืชสมุนไพร 

  ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ที่ 2 จังหวัดตรัง 

- 

 

- 

 

800,000 800,000 800,000 2,400,000 

-  กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรม
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร  

  สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง 

695,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

695,000 

 

-  กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรม
ส่งเสริมและเช่ือมโยงตลาด
สินค้าสมุนไพรจังหวัดตรัง 

  สนง.พาณิชย์  
จังหวัดตรัง 

- 670,000 

 

670,000 670,000 670,000 2,680,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
2. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการ

สร้างรายได้เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา 

2/3 1 สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง/     
การยางแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดตรัง 

6,103,900 
 
 

3,000,000 
 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

9,103,900 
 
 

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบยาง
ธรรมชาติที่มีคุณภาพและ
ปราศจากสิ่งปลอมปน 

  สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง 
 
 

1,000,000 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

1,000,000 
 
 

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 กิจกรรม
สร้างการเรียนรู้ และต่อยอด
นวัตกรรมมีดกรีดยางให้กับ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา
จังหวัดตรัง 

  วิทยาลัยการอาชีพ
ตรัง 
 
 
 

803,900 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

803,900 
 
 

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 กิจกรรม
เลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้ าใบ   
ในสวนยางพารา 

  การยางแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดตรัง 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

6,000,000 
 
 

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 กิจกรรม
นวัตกรรมการผลิตกรวยจราจร
จากน้ ายางพารา       

  วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง 

1,300,000 - - - - 1,300,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
3. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และการตลาดไม้ผลจังหวัดตรัง 

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร (ไม้ผล) จังหวัดตรัง 

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรม
สนับสนุ นบร รจุ ภัณฑ์ เพื่ อ
กระจายผลไม้ของกลุ่มเกษตรกร
ออกนอกแหล่งผลิต 

2/3 1 สนง.เกษตร จ.ตรัง/ 
สนง.สหกรณ์ 
จังหวัดตรัง 
สนง. เกษตร 
จังหวัดตรัง 
 
 
 
สนง.สหกรณ์ 
จังหวัดตรัง 

2,430,000 
 

 
 

2,350,000 
 
 

 
80,000 

- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

- 
 

 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

- 
 

 
 
- 

 
 
 
- 

2,430,000 
 

 
 

2,350,000 
 

 
 

80,000 

4. โครงการส าคัญที่ 4 โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้
มาตรฐานการผลิตในระดับ
สากลของเกษตรกร  

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรม
ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรม
ส่งเสริมให้ความรู้ระบบการ
จัดการฟาร์มตามมาตรฐาน 
สากล 

2/3 1 สนง.ประมง 
จังหวัดตรัง 

500,000 

 

 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่  4 . 3 

กิจกรรมส่ ง เ ส ริ มและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่บ่อ 

- กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่  4 . 4 
กิจกรรมสง่เสรมิและพัฒนา
เกษตรกรให้จัดท าระบบ
ม า ต ร ฐ า น ฟ า ร์ ม เ พื่ อ
รองรับการจ าหน่าย 

- กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่  4 . 5 
กิจกรรมเกษตรกรเข้ารับ
การตรวจรั บรองตาม
มาตรฐานสากล 

- กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่  4 . 6 
กิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ ม กา ร  
แปรรูปสัตว์น้ าเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนและ
เพื่อการจ าหน่าย 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่  4 . 7 

กิจกรรมส่งเสริมให้เพิ่ม
ช่องทางการจ าหน่าย  

5. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต
เกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปเพื่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร 

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม
สร้างเครือข่ายและกระจาย
ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรและ
พริกไทยพันธ์ุปะเหลียน 

- กิจกรรมหลักที่ 5.2 กิจกรรม
ยกระดับการผลิตสินค้ า
เกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

- กิจกรรมหลกัท่ี 5.3 กิจกรรม
การผลิตและแปรรูปสะตอ 
และพริกไทยพันธ์ุปะเหลียน 
 

2/3 1 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ตรัง 

2,794,300 2,381,000 1,895,000 1,748,600 1,477,900 10,296,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
6. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการ

ยกระดับผลิตภัณฑ์  และ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปร
รูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดตรัง 

- กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรม
อบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

- กิจกรรมหลักที่ 6.2 กิจกรรม
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานเป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภค  

- กิจกรรมหลักที่ 6.3 กิจกรรม
พัฒนามาตรฐานการผลิต
และยกระดับผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานการผลิต  

- กิจกรรมหลักที่ 6.4 กิจกรรม 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
 

2/3 1 สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง 

5,040,000 - - - - 5,040,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักที่ 6.5 กิจกรรม

การประชาสัมพันธ์ เ พื่ อ
ส่งเสริมการตลาด  

7. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการ
ส่งเสริมการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร 

2/3 1 สนง.พัฒนาชุมชน 
จังหวัดตรัง 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000 

8. โครงการส าคัญที่8 โครงการ
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของชุมชน 

2/3 1 สนง.พัฒนาชุมชน 
จังหวัดตรัง 

- 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18,000,000 

9. โครงการส าคัญที่ 9 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป
ข้าวสู่มาตรฐานกระบวนผลิต
อาหารปลอดภัย(GMP) เพื่อ
รองรับข้าวเบายอดม่วง สินค้า
เกษตรส าคัญจังหวัดตรัง และ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ด้านข้าว ในสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- กิจกรรมหลักที่ 9.1 ก่อสร้างโรง
คลุมโรงส ี

2/3 1 สนง.เกษตร จ.ตรัง 
/อบต.นาข้าวเสีย 

20,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๕๓5,000 
 

- - 
 
 
 
 
 
- 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 

20,000,000 
 
 
 
 
 
 

๖,๕๓5,000 
 13,465,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 9.2  

สนับสนุนครุภณัฑ์  
เครื่องจักรเพื่อพัฒนาคณุภาพ
การแปรรปูข้าว 

 13,465,000 

10. โครงการส าคัญที่ 10  
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่ม
รายได้ 
- กิจกรรมหลักที่ 10.1 ก่อสร้าง

โรงพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
- กิ จกรรมหลั กที่  10.2 

สนับสนุนตาช่ัง ขนาด 1,000 
กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง 

- กิจกรรมหลักที่ 10.3 ติดตาม
และประเมินผลโครงการ 

2/3 1 สนง.ปศุสัตว์ 
จังหวัดตรัง 
 
 

600,000 
 
 

550,000 
 
 

50,000 
 

- 

860,000 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 

54,904,000 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 

2,320,000 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 

290,000 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 

58,974,000 
 
 

550,000 
 
 

50,000 
 
- 

๑๑. โครงการส าคัญที่ 11 
โครงการ ส่งเสรมิและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบเกษตรอัจฉรยิะส าหรับ
เกษตรกรจังหวัดตรัง 

2/3 1 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดตรัง / 
มทร.ศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง 

4,500,800     4,500,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
๑๒. โครงการ : ตรังโอกาส

การค้าออนไลน์  For 
Next Normal 

2/3 1 สนง.พาณิชย์
จังหวัดตรัง 

1,048,500 - - - - 1,048,500 

๑๓. โครงการส าคัญที่ 13 
โครงการจดัตั้งตลาด
จ าหน่ายสินค้า ต.คลอง
ปาง อ.รัษฎา  จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.คลองปาง 500,000 - - - - 500,000 

๑๔. โครงการส าคัญที่ 14 
โครงการปรับปรุงตลาดไทย
ช่วยไทย ต.คลองปาง 
อ.รัษฎา จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.คลองปาง 200,000 - - - - 200,000 

๑๕. โครงการส าคัญที่ 15
โครงการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือสิเกา ต.บ่อหิน อ.สเิกา 
จ.ตรัง  

2/3 3 ทต.สิเกา 50,000,000 - - - - 50,000,000 

๑๖. โครงการส าคัญที่ 16
โครงการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือ หมู่ที่ 5 ต.กะลาเส     
อ..สิเกา จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.กะลาเส 20,000,000 - - - - 20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
๑๗. โครงการส าคัญที่ 17 

โครงการก่อสร้างท่าเทียบ
เรือคลองวังเวียน ม.4 ต.
คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 

2/3 3 อบต. คลองชีล้อม 2,500,000 - - - - 2,500,000 

๑๘. โครงการส าคัญที ่18 
โครงการก่อสร้างโรงทอผา้ 
หมู่ที่ 4 ต.น้ าผดุ อ.เมือง
ตรัง จงัหวัดตรัง 

2/3 3 อบต.น้ าผุด 1,500,000 - - - - 1,500,000 

๑๙. โครงการส าคัญที่ 19 
โครงการ 1 ต าบล 1 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  

2/3 1 สนง.เกษตร
จังหวัดตรัง 

735,000 - - - - 735,000 

- กิจกรรมหลักที่ 19.1 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนให้มีความรุ้ 
ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน   
อย่างถูกวิธี 

   133,000 - - - - 133,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักที่ 19.2 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ให้เป็นหน่วยบริการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน 
ให้บริการผสมปุ๋ย      
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

   126,000 - - - - 126,000 

- กิจกรรมหลักที่ 19.3 
กิจกรรมจัดท าแปลง
เรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามคา่
วิเคราะห์ดินร่วมกับ    
การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

   476,000 - - - - 476,000 

  

  
     

20. โครงการส าคัญที่ 20
โครงการก่อสร้างศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจข้าวนา 
แปลงใหญ่ ต.นาพละ
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
 

2/3 3 อบต.นาพละ 1,000,000 - - - - 1,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
แ ผ น ง า น ที่  ๓  ก า ร พั ฒ น า      
พืชเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

   3,515,000 1,015,000 1,515,000 1,015,000 51,015,000 58,075,000 
 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
สร้างมลูค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์
ประจ าถิ่น 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอด
ม่วงเพื่อรองรับการจด
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
จ.ตรัง  

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 กิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์
ปะเหลยีนเพื่อรองรับการจด
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
จ.ตรัง  

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กิจกรรม
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน สีข้าว 

2/3 1 สนง.เกษตร จ.ตรัง 
 
 
สนง.เกษตร จ.ตรัง 
 
 
 
สนง.เกษตร จ.ตรัง 
 
 
 
 
สนง.อุตสาหกรรม 
จ.ตรัง 
 
 

3,515,000 
 
 

1,500,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
- 
 
 

 

1,015,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

1,515,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

500,000 
 
 

 

1,015,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

51,015,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

58,075,000 
 
 

1,500,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 1.4 กิจกรรม

จัดตั้งโรงสีข้าวมาตรฐาน GMP 
- กิจกรรมหลักท่ี 1.5 กิจกรรม

ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์     
ปี 66-70 

  สนง.อุตสาหกรรม 
จ.ตรัง 
 
สนง.พาณิชย์  
จ.ตรัง 

- 
 
 

1,015,000 

- 
 
 

1,015,000 

- 
 
 

1,015,000 

- 
 
 

1,015,000 

50,000,000 
 
 

1,015,000 

50,000,000 
 
 

5,075,000 

แผนงานที่ ๔ ส่งเสริมการท า
เกษตรกรรมยั่ งยืนโดยการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   490,000 
 

2,000,000 - 2,000,000 - 4,490,000 
 

1. โครงการส าคัญที่ 1 
โครงการกินดี อยูด่ี วิถีตรัง 

2/3 1 สนง.พัฒนาชุมชน 
จ.ตรัง 

- 2,000,000 - 2,000,000 - 4,000,000 

2. โครงการส าคัญที่ 2  
โครงการทีส่่งเสริมสนับสนุน
อาชีพเสริมรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2/3 3 อบต.ทุกแห่ง 390,000 - - - - 390,000 

3. โครงการส าคัญที่ 3 
โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรูโ้ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ระดับอ าเภอ 

2/3 2 อ.หาดส าราญ 100,000 - - - - 100,000 



- 138 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
แผนงานที่ ๕ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมดุล และยั่งยืน 

   38,374,000 
 

699,000 
 

699,000 350,000 
 

350,000 40,472,000 
 

1. โครงการส าคัญที่ 1 
โครงการจดัการดินเพื่อเพิ่ม
ผลผลติและประสิทธิภาพ
ของปาล์มน้ ามันในพ้ืนท่ี
จังหวัดตรัง 

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการตรวจวเิคราะห์ดิน
และใบรายแปลงและให้
ค าแนะน าการจดัการดินและ
ปุ๋ยรายแปลง 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 กิจกรรม
สนับสนุนวสัดุปรบัปรุง
คุณภาพดิน (โดโลไมต์) 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กิจกรรม
ส่งเสรมิการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรม
ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมกั 

2/3 1 สถานีพัฒนาที่ดิน
ตรัง 

349,000 349,000 349,000 - - 1,047,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
2. โครงการส าคัญที่ 2 

โครงการผลติปูทะเลจาก
ธรรมชาติ และจากการ
เพาะเลี้ยงเพื่อการบรโิภค 
ในครัวเรือนพร้อมรองรับ
ตลาดนักท่องเทีย่วจังหวดัตรัง 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 กิจกรรม
เพาะพันธุ์ปูมา้ระยะ Crab 
ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- กิจกรรมหลักท่ี 2.2 
กิจกรรมเพาะพันธ์ุปูม้า
ระยะ Crab เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว ร่วมปล่อยลูก
ปูม้าคืนสู่ธรรมชาติตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แถบ
ทะเลชายฝั่ง 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.3 
กิจกรรมตั้งกลุ่มธนาคาร 
ปูม้าเพื่อปล่อยปมู้าระยะ
ซูเอี้ย 

2/3 1 สนง.ประมง  
จ.ตรัง 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดตรัง 

3,000,000 - - - - 3,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 2.4 

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการ
เลี้ยงปูทะเลในบ่อกุ้งร้าง 

- กิจกรรมหลกัที่ 2.5 กิจกรรม
พัฒนาบรรจุภณัฑ์และเพิ่ม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมหลกัที่ 2.6 กิจกรรม
อบรมศึกษาดูงานการเลีย้งปู
ทะเลพื้นที่จังหวัดตรัง 

3. โครงการส าคัญที่ 3 
โครงการเสบียงสัตว์ 
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
สัตว์ และพัฒนาเกษตรกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ     
การเลี้ยงสัตว์  

2/3 1 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสตัว์
ตรัง 

585,000 100,000 100,000 100,000 100,000 985,000 

4. โครงการส าคัญที่ 4 
โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

5/3 1 สนง.พลังงาน  
จ.ตรัง 

840,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 250,000 250,000 1,840,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักที่ 3.1 

กิจกรรมส่งเสริมตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์

   250,000 
 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 1,250,000 

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 
กิจกรรมส่งเสริมระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

   590,000 
 

590,000 590,000 590,000 590,000 2,950,000 

5. โครงการส าคัญที่ 5 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(สะพานคลองกะลาเส)    
หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา 
จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.กะลาเส 800,000 - - - - 800,000 

6. โครงการส าคัญที่ 6 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(คลองกะลาเสน้อย) หมู่ที่ 
2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.กะลาเส 800,000 - - - - 800,000 

7. โครงการส าคัญที่ 7 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองน้ าร้อน (เหนือสะพาน) 
หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา 
จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.กะลาเส 800,000 - - - - 800,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

๒๕๖6 
พ.ศ.  

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ.  

๒๕๖9 
พ.ศ.  

๒๕70 
พ.ศ.  

๒๕๖6-๒๕70 
8. โครงการส าคัญที่ 8 

โครงการขยายท่อส่งน้ า 
เพื่อการเกษตร ต.ควนเมา 
อ.รัษฏา จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.ควนเมา 30,000,000 - - - - 30,000,000 

9. โครงการส าคัญที่ 9 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองน้ าเจ็ด หมู่ 8         
ต.นาพละ อ.เมืองตรัง       
จ.ตรัง 

2/3 3 อบต.นาพละ 1,200,000 - - - - 1,200,000 

รวมงบประมาณ 170,933,700 22,622,100 73,030,100 21,000,700 66,700,000 354,286,600 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
แผนงานที่  1 ส่งเสริมพัฒนา
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  โคร งสร้ า ง
พ้ืนฐาน และสิ่ งอ านวยความ
สะดวกสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว
แบบมีส่วนร่วม 

   2,572,055,790 
 

61,037,425 
 

- - - 2,633,093,215 
 

1. โครงการส าคัญที่ 1  
โครงการปรับปรุงห้องน้ า – 
ห้องสุขาแหล่งท่องเที่ยวตรัง
อันดามันเกตเวย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกน่ักท่องเที่ยว 

2/5 1 อุทยานแห่งเขาปู่ 
– เขาย่า 

1,587,000 - - - - 1,587,000 

๒. โครงการส าคัญที่ 2 
โครงการพัฒนาสนามกีฬา
เทศบาลนครตรังสู่มาตรฐาน 
สากล  

2/6 1 ส านักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง 

15,515,000  - - - - 15,515,000 

๓. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา  
ทุ่งแจ้ง 

2/6 3 เทศบาลนครตรัง 15,000,000  - - - - 15,000,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๔. โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ ที่  4 

โครงการปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล
สนามกีฬาทุ่งแจ้ง 

2/6 3 เทศบาลนครตรัง 9,745,000 - - - - 9,745,000 

๕. โครงการส าคัญที่ 5  
โครงการปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล
สนามกีฬากลางเทศบาล
นครตรัง  

2/6 3 เทศบาลนครตรัง 15,200,000 - - - - 15,200,000 

๖. โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ ที่  6 
โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ
ของเทศบาลนครตรังให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

2/5 3 เทศบาลนครตรัง 19,394,000 - - - - 19,394,000 

๗. โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ ที่  7 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
แบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
รหัสสายทาง ตง.ถ 1 - 0023  
บ้ านหนั กตอ - บ้ านควน
สวรรค์ ต าบลนาพละ อ าเภอ
เมืองตรัง – ต าบลนาหมื่นศรี 
อ าเภอ  นาโยง จังหวัดตรัง 

2/7 3 อบจ.ตรัง 16,910,000 - - - - 16,910,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๘. โครงการส าคัญที่ 8 โครงการ

ปรับปรุงผิ วถนนลาดยาง
แ บ บ พ า ร า แ อ ส ฟั ล ต์
คอนกรีตรหัสสายทาง ตง.ถ 
1 -003 บ้านกะลาเส – 
บ้านแหลมไทร ต าบลกะลาเส 
– ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอ  
สิเกา จังหวัดตรัง 

2/7 3 อบจ.ตรัง 17,760,000 - - - - 17,760,000 

๙. โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ ที่  9 
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวจราจรถนนแบบพารา
แอสฟัลต์ คอนกรีต  รหัส
สายทาง ตง.ถ 1 - 0074  
สายบ้านหลาต าเสา – บ้าน   
สุโสะ ตอน 2 ต าบลสุโสะ - 
ต า บ ล ทุ่ ง ย า ว  อ า เ ภ อ         
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

2/7 3 อบจ.ตรัง 5,417,000 - - - - 5,417,000 

๑๐. โครงการส าคั ญที่  10 
โครงการปรับปรุงเส้นทาง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
รอบเกาะมุก ต าบลเกาะลิบง 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

20,020,000     20,020,000 



- 146 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๑. โครงการส าคั ญที่  11

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว 
ใน เ ขต เทศบาลต าบล    
ห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

40,000,000 - - - - 40,000,000 

๑๒. โครงการส าคั ญที่  12
โครงการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน งาน
บู ร ณ ะ ผิ ว จ ร า จ ร เ พื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ทางเข้ าพิพิ ธภัณฑ์ วั ตถุ
โบราณ 3,000 ปี ต าบล
เขากอบ อ าเภอห้วยยอด   
จังหวัดตรัง 

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

27,000,000 - - - - 27,000,000 

๑๓. โครงการส าคั ญที่  13 
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวชุมชน ติ ดตั้ ง
ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งแหล่ ง

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

25,200,000 - - - - 25,200,000 



- 147 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
ท่องเที่ ยวโบราณสถาน    
วัดเขาแก้ว เชื่อมถนนสาย
ทางหลวงชนบท สาย ตง.
4020 แยกทางหลวง
หมายเลข 4046 - บ้าน
หนองคล้า ต าบลนาเมือง
เพชร อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 
 

๑๔. โ ค ร ง ก า ร ส า คั ญ ที่  1 4 
โครงการกระดับมาตรฐาน
ท า ง เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม
ปลอดภัยนักท่องเที่ ยว
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า
ไหม ปรับปรุงผิวจราจร 
ส ายแยก  ทล .408  – 
ส านักสงฆ์ถ้ าผึ้ ง  ต าบล
คลองลุ  อ า เ ภอกั นตั ง 
จังหวัดตรัง 
 
 

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

28,230,000 - - - - 28,230,000 



- 148 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๕. โครงการส าคัญที่ 15 โครงการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต้น
มะม่ วง  ตรั ง ทล.403 
เช่ือมโยง ทช.ตง.3027 , ตง.
1018 อ าเภอห้ วยยอด 
จังหวัดตรัง 

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

20,864,000 - - - - 20,864,000 

๑๖.  โครงการส าคญัที่ 16 โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ทางเช่ือมแหล่งท่องเที่ยว
น้ าตกโตนเตะ๊ ต าบลปะเหลยีน 
อ าเภอปะเหลยีน  จังหวดัตรัง 

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

26,500,000 - - - - 26,500,000 

๑๗.   โครงการส าคญัที่ 17 โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวา่งเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนกันตังใต้ 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกนัตัง   
จังหวัดตรัง 

2/5 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

38,900,000 - - - - 38,900,000 



- 149 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
18. โครงการส าคัญที่ 18 โครงการ

พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้า
สู่ แหล่ งท่ องเที่ ยวในเขต
เทศบาลต าบลนาตาล่ วง 
ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

49,990,000 - - - - 49,990,000 

๑๙. โครงการส าคัญที่ 19  โครงการ
พัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน 
บูรณะเส้นทางเชิงลาดสะพาน
ข้ามแม่น้ าตรัง (สะพานท่า
แก้มด า) พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางเรือ ต าบลโคกยาง อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

2/5 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

47,000,000 - - - - 47,000,000 

๒๐. โครงการส าคัญที่ 20   โครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วสู่มาตรฐาน 
ปรับปรุงผิวจราจรเพื่อยกระดับ
มาตรฐานทางถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกวังนาคา ต าบล ใน
เตา อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

2/5 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

27,780,000 - - - - 27,780,000 



- 150 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๒๑. โครงการส าคัญที่ 21 โครงการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ต้น
มะม่วง - ตรัง ทล.403 
เช่ือมโยง ทช.ตง.1037 – 
บ้านนาตาข า อ าเภอห้วย
ยอด    จังหวัดตรัง 

2/5 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

20,517,000 - - - - 20,517,000 

๒๒. โครงการส าคัญที่ 22 
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ถนนภายในสวน
พฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัด
ตรัง  (ตอนที่ 2) ต าบลทุ่ง
ค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

2/7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

25,400,000 - - - - 25,400,000 

๒๓. โครงการส าคัญที่ 23 
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย  

2/7 1 สวนพฤกษศาสตร ์
ทุ่งค่าย 

4,633,000 - - - - 4,633,000 



- 151 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
(1) ก่อสร้างห้องน้า-ห้องสุขา 

รวมจ านวน 2 หลัง 
(2)   ก่อสร้างเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ ระยะทาง 
419 เมตร 

๒๔. โครงการส าคัญที่ 24 
โครงการกอ่สร้างเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาตขิองสวน
พฤกษศาสตรเ์ขาช่อง  

2/7 1 สวนพฤกษศาสตร์  
เขาช่อง 

6,900,000 - - - - 6,900,000 

๒๕. โครงการส าคัญที่ 25 
โครงการกอ่สร้างศูนยบ์ริการ
นักท่องเที่ยว เขตห้ามลา่สตัว์
ป่าหมูเ่กาะลิบง จังหวดัตรัง   
เพื่อพัฒนาคณุภาพการ
บริการแก่นักท่องเที่ยว 

2/7 1 เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หมู่เกาะลิบง 

1,531,000 - - - - 1,531,000 

๒๖. โครงการส าคัญที่ 26 
โครงการก่อสร้างเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาตริะบบ
นิเวศป่าชายเลนสู่
มาตรฐาน  

2/7 1 เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หมู่เกาะลิบง 

- 30,000,000 - - - 30,000,000 



- 152 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๒๗. โครงการส าคัญที่ 27 

โครงการก่อสร้างสะพาน
เชื่อมต่อรอบเกาะเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลตรัง 

2/7 1 เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หมู่เกาะลิบง 

35,000,000  - - - 35,000,000 

๒๘. โครงการส าคัญที่ 28 
โครงการก่อสร้างสะพาน
เชื่อมจุดท่องเที่ยวภูผา    
สู่ทะเล  

2/7 1 เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หมู่เกาะลิบง 

- 14,000,000 - - - 14,000,000 

๒๙. โครงการส าคัญที่ 29 
โครงการก่อสร้างชุด
อาคารค่ายเยาวชนชาย-
หญิง พร้อมครภุัณฑ์  

3/10 1 เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หมู่เกาะลิบง 

- 8,879,000 - - - 8,879,000 

๓๐. โครงการส าคัญที่ 30 
โครงการ พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกพ่าน 
จังหวัดตรัง 

2/5 1 วนอุทยาน 
น้ าตกพ่าน 

6,077,000 1,825,000 - - - 7,902,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 30.1 
กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
น้ าตกพ่าน 

   3,819,000  - - - 3,819,000 



- 153 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 30.2 

กิจกรรมก่อสร้างลานจอด
รถคอนกรีตเสรมิเหล็ก
บริเวณน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง  

2/5 1 วนอุทยาน 
น้ าตกพ่าน 

533,000 - - - - 533,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 30.3 
กิจกรรมสร้างอาคาร     
ศาลาเอนกประสงค์ 
บริเวณลานกางเต็นท์ท่ีท า
การวนอุทยานน้ าตกพ่าน 
จังหวัดตรัง  

2/5 1 วนอุทยาน 
น้ าตกพ่าน 

1,725,000 - - - - 1,725,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 30.4 
กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ า-
ห้องสุขา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การบริการนักท่องเที่ยว  

2/5 1 วนอุทยาน 
น้ าตกพ่าน 

 250,000 - - - 250,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 30.5 
กิจกรรมก่อสร้างและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก   
คอนกรีต ภายในท่ีท าการ
วนอุทยานน้ าตกพ่าน  

2/5 1 วนอุทยาน 
น้ าตกพ่าน 

 375,000 - - - 375,000 



- 154 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 30.6 

กิจกรรมขดุเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมก่อสร้าง   
ถังเก็บน้ า  

2/5 1 วนอุทยาน 
น้ าตกพ่าน 

 1,200,000 - - - 1,200,000 

๓๑. โครงการส าคัญที่ 31 
โครงการพัฒนาก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกและ 
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศป่านันทนาการ 
เกาะมุก อ.กันตัง จ.ตรัง 

2/5 1 1. ศูนย์ป่าไม้ตรัง 
2. สนง.
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 
3. อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม 

6,333,425 6,333,425 - - - 12,666,850 

๓๒. โครงการส าคัญที่ 32 
โครงการจตัุรสัเมืองตรัง 
ระยะที่ 2 บริเวณศูนย์
ราชการ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/5 1 โยธาธิการและ    
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

29,500,000 - - - - 29,500,000 

๓๓. โครงการส าคัญที่ 33 โครงการ
เสรมิผิวลาดยาง สาย ตง.ถ 88-
008  แยกทางหลวงชนบท ตง 
1016 (บ้านใต้) – ต่อเขต
เทศบาลต าบลวังวิเศษ (บ้านใต้) 

2/5 3 อบต.วังมะปราง 1,465,000 - - - - 1,465,000 



- 155 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๓๔. โคร งการส าคัญที่  34 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ตง.ถ 88-017 แยกทาง
หลวงชนบท ตง 1016 
(วังวิเศษ) – ในบ้าน ระยะ
ที่ 3 
 

2/5 3 อบต.วังมะปราง 1,720,000 - - - - 1,720,000 

๓๕. โครงการส าคัญที่ 35 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ตง.ถ88-023 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4 (ควน
หินเพิง) – ควนตอยา    
หมู่ที่ 8 
 

2/5 3 อบต.วังมะปราง 4,074,000 - - - - 4,074,000 

๓๖. โครงการส าคัญที่ 36 
โครงการก่อสร้างถนน    
ลาดยาง สาย สปก.หมู่ที่ 
1 – หมู่ที่ 9  ทอนแจ้ 

2/5 3 อบต.วังมะปราง 6,199,200 - - - - 6,199,200 



- 156 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๓๗. โครงการส าคัญที่ 37 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน ก่อสร้าง   
จุดชมวิวอันดามัน 
สวนสาธารณะวังนกน้ า 

2/5 3 อบต.เขาวิเศษ 30,300,000 - - - - 30,300,000 

๓๘. โครงการส าคัญที่ 38 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบพารา 
เคพซีลรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตง.ถ.27-034 
สายควนขวาง-ควนกลอย 
หมู่ที่ 14 ต าบลเขาวิเศษ 
เชื่อม หมู่ที่ 5 ต าบลวัง
มะปรางเหนือ 

2/5 3 อบต.เขาวิเศษ 8,500,000 - - - - 8,500,000 

๓๙. โครงการส าคัญที่ 39 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบพารา   
เคพซีล สายตง.ถ.27-037 
หมู่ที่ 18 ต าบลเขาวิเศษ 

2/5 3 อบต.เขาวิเศษ 6,080,000 - - - - 6,080,000 



- 157 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๔๐. โครงการส าคัญที่ 40 

โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายสี่แยก 
หนองดุก หมู่ที่ 4 สะพาน
เคียน   หมู่ที่ 10 ต าบล
ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 12,530,000 - - - - 12,530,000 

๔๑. โครงการส าคัญที่ 41 
โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต สายบ้าน      
จิจิก– บ้านหนองหมอ       
ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 11,988,000 - - - - 11,988,000 

๔๒. โครงการส าคัญที่ 42 
โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
หล่อส าเร็จ ถนนลาดยาง
บ้านจิจิก – บ้านหนอง
หมอ ต.ท่าสะบ้า        
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 3,000,000 - - - - 3,000,000 



- 158 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
43.  โครงการส าคัญที่ 43 

โครงการก่อสร้างถนน  
ลาดยางสายบ้าน ปากคลอง   
หมู่ที่ 3 ถึงบ้าน   ท่าสะบ้า    
หมู่ที่ 10  ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 10,000,000 - - - - 10,000,000 

๔๔. โครงการส าคัญที่ 44 
โครงการขยายผิวจราจร    
หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า  
 อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 2,000,000 - - - - 2,000,000 

๔๕.  โครงการส าคัญที่ 45 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวเรยีบ
แบบAsphaltic Concete 
สายบ้านหนองหว้า ม.7 
เชื่อมบ้านโคกพลา ม.20 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 5,750,000 - - - - 5,750,000 

๔๖. โครงการส าคัญที่ 46 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต คสล.ข้ามคลอง   
ชี เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 8 
และหมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า   
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 12,000,000 - - - - 12,000,000 



- 159 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๔๗. โครงการส าคัญที่ 47 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายทางเข้าบ้านช่อง
เปรี๊ยะ หมู่ที่ 11          
ต.ท่าสะบา้  อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 
 

9,435,000 - - - - 9,435,000 

๔๘. โครงการส าคัญที่ 48 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ตอนสอง จากบ้านนาย
คล่องสงเสือ-บ้านนาย
เจริญศรี บรริักษ์ ถนน
สายใสเ่คี่ยม หมู่ที่ 3       
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 4,000,000 - - - - 4,000,000 

49. โครงการส าคญัที่ 49 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ตอนสอง จุดบ้านนาย
วิเชียร คงทน – ถนนทาง
หลวงหมายเลข 4225 
หมู่ที่ 3 ต.อ่าวตง          
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 6,000,000 - - - - 6,000,000 



- 160 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๕๐. โครงการส าคัญที่ 50 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ตอนสอง จากบ้าน
นายคล่อง สงเสือ – บ้าน
นายเจรญิศรี บริรักษ์ 
ถนนสายใส่เคียม หมู่ที่ 3         
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 4,000,000 - - - - 4,000,000 

๕๑. โครงการส าคัญที่ 51  
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จดุเริม่ต้นบ้านนาง
จั่น ขวัญช่วย สิ้นสุด    
บ้านนายคร มสีิน หมู่ที่ 3     
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 3,600,000 - - - - 3,600,000 

๕๒. โครงการส าคัญที่ 52 
โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านนายภิญโญ 
ทองเรือง – สวนป่า หมู่ที่ 
4 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 3,600,000 - - - - 3,600,000 



- 161 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๕๓. โครงการส าคัญที่ 53  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายสามแยก
บ้านนางเมื้อน ผดุง
สุวรรณ สิ้นสุดสี่แยก
บ้านนายเทพประสาน 
ข าชุม หมู่ที่ 5 ต.อ่าวตง 
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 3,600,000 - - - - 3,600,000 

๕๔. โครงการส าคัญที่ 54 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านไสใหญ่ 
หมู่ที่ 7 – น้ าตกร้อยช้ัน
พันวัง หมู่ที่ 11 ต.อ่าว
ตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 2,000,000 - - - - 2,000,000 

๕๕. โครงการส าคัญที่ 55 
โครงการสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองบ้านร้อยช้ันพันวัง 
– บ้านโตนชี หมู่ที่ 11 
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 1,900,000 - - - - 1,900,000 



- 162 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๕๖. โครงการส าคัญที่ 56 

โครงการถนนลาดยาง
สายหลังเขาไชยภักดี-
สายน้ าตก หมู่ที่ 11    
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 8,000,000 - - - - 8,000,000 

๕๗. โครงการส าคัญที่ 57 
โครงการถนนลาดยางสาย
หลังเขาไชยภักด-ีสาย
น้ าตก หมู่ท่ี 11 ต.อ่าวตง      
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 40,000,000 

 

- - - - 40,000,000 

๕๘. โครงการส าคัญที่ 58 
โครงการปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณน้ าตกร้อยช้ันพัน
วัง หมู่ที่ 11 ต.อ่าวตง     
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 1,500,000 - - - - 1,500,000 

๕๙. โครงการส าคัญที่ 59 
โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นนาง
ใยบัวด าศร–ีศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 2,500,000 - - - - 2,500,000 



- 163 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๖๐. โครงการส าคัญที่ 60 

โครงการถนนลาดยาง 
สายบ้านนายไพศาล ชอบ
ท ากิจ–ถนนหลวงทอนแจ้ 
แพรกโด หมู่ที่ 14        
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 2,000,000 - - - - 2,000,000 

61. โครงการส าคญัที่ 61 
โครงการถนนลาดยาง
หลุมพอลาย – หลุมดินสอ 
หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง         
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 5,500,000 - - - - 5,500,000 

๖๒. โครงการส าคัญที่  62 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
สายหลุมพอลาย-หลุม
ดินสอ หมู่ที่ 1 ต.อ่าวตง       
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 4,000,000 - - - - 4,000,000 

๖๓. โครงการส าคัญที่ 63 
โครงการขยายหม้อแปลง
ไฟฟ้าหรือเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง          
อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 1,500,000 - - - - 1,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๖๔. โครงการส าคัญที่ 64 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า       
สายอ่างเก็บน้ าหลุมพอ
ลาย ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 3,000,000 - - - - 3,000,000 

๖๕. โครงการส าคัญที่ 65 
โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายผาเหนือ
เมฆ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 5,000,000 - - - - 5,000,000 

๖๖. โครงการส าคัญที่ 66 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายแพรกโด-พรุใหญ่         
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 5,000,000 - - - - 5,000,000 

๖๗. โครงการส าคัญที่ 67 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า    
ถนนประสานมิตร         
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 3,000,000 - - - - 3,000,000 

๖๘. โครงการส าคัญที่ 68 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนประสานมิตร        
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 3,000,000 -- - - - 3,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๖๙. โครงการส าคัญที่ 69 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสองข้างทาง  หมู่ที่ 14 
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 3,000,000 - - - - 3,000,000 

๗๐. โครงการส าคัญที่ 70 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ตกค้าง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.อ่าวตง 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๗๑. โครงการส าคัญที่ 71 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
ผิดจราจรพาราแอสฟลัติก 
คอนกรีต รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ตง ถ.78-004      
ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.วังมะปราง 5,466,000 - - - - 5,466,000 

72.  โครงการส าคัญที่ 72 
โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางผิวจราจรพารา 
แอสฟัลติกคอนกรีต รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.
87-005 สายบาง – ช่องหาร
ไผโป๊ะ (ตอนที่ 1)  หมู่ที่ 1   
ต.วังมะปราง  อ.วังวิเศษ 

2/5 3 อบต.วังมะปราง 2,301,000 - - - - 2,301,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๗๓. โครงการส าคัญที่ 73 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายบ้านโพธ์ิ –     
นาโยงใต้ หมู่ที่ 3, 9 ,6 , 
4  ต าบลนาพละ อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.นาพละ 9,600,000 - - - - 9,600,000 

๗๔. โครงการส าคัญที่ 74 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายหนองนนท์- หนองแสง 
หมู่ที่ 10 ต าบลนาพละ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง 

2/5 3 อบต.นาพละ 8,200,000 - - - - 8,200,000 

๗๕. โครงการส าคัญที่ 75 
โครงการก่อสร้างทางเดิน
เท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย   
ริมคลองนางน้อยฝั่ง ต าบล
นาพละ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 
 

2/5 3 อบต.นาพละ 7,000,000 - - - - 7,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๗๕. โครงการส าคัญที่ 75 

โครงการเสรมิสร้าง      
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีตถนนสายหนัก
ตอ -หนองแสงใน หมู่ที่ 
7 ต าบลนาพละ อ าเภอ 
เมืองตรัง 

2/5 3 อบต.นาพละ 2,300,000 - - - - 2,300,000 

๗๖. โครงการส าคัญที่ 76 
โครงการปรับปรุงขยาย 
ผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านโคก
หว้าน หมู่ที่ 2 ต าบลนา
โต๊ะหมิง อ าเภอสเิกา 
จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 14,000,000 - - - - 14,000,000 

๗๗. โครงการส าคัญที่ 77 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
และอนุรักษ์ธรรมชาตติรัง 
(พรุละหมาด) หมู่ที่ 2   
ต.นาโต ๊ะหมิง อ.เมืองตรัง      
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 29,665,675 - - - - 29,665,675 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๗๘. โครงการส าคัญที่ 78 โครงการ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายบ้าน
ท าเล – แม่น้ าตรัง หมู่ที่ 4 
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 271,000 - - - - 271,000 

๗๙. โครงการส าคัญที่ 79 โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายโคก
หว้าน – เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ 5 
ต าบล  นาโต๊ะหมิง อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.นาพละ 250,000 - - - - 250,000 

80.  โครงการส าคัญที่ 80 
โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 
11 (บ้านสะพานไทร) ต าบล
โคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/5 3 ทต.โคกหล่อ 50,000,000 - - - - 50,000,000 

๘๑. โครงการส าคัญที่ 81 โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
สายพนังกั้นน้ า ต าบลหนองตรุด 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.หนองตรุด 32,027,400 - - - - 32,027,400 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๘๒. โครงการส าคัญที่ 82 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง
สายบา้นในยวน ควนตอ หมู่ที่ 9 
เช่ือมต่อบ้านหนองคล้า ต าบล
เขาวิเศษ (ตอนที่ 4) ต าบล
หนองตรดุ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.หนองตรุด 24,000,000 - - - - 24,000,000 

83. โครงการส าคญัที่ 83 
โครงการก่อสรา้งทางเท้าพร้อม
ท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพัก
ถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาล 
ต าบลคลองเต็ง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/5 3 ทต.คลองเต็ง 33,000,000 - - - - 33,000,000 

๘๔. โครงการส าคญัที่ 84   
โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ    
พรุลุงย่อง ต.คลองเต็ง  อ.เมืองตรัง 

2/5 3 ทต.คลองเต็ง 5,000,000 - - - - 5,000,000 

๘๕. โครงการส าคญัที่ 85 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก สายบ้านป่าหมาก – 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ต าบล    
นาตาล่วง อ.เมืองตรัง  

2/5 3 ทต.นาตาล่วง 3,120,000 - - - - 3,120,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๘๖. โครงการส าคัญที่ 86 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจร แคปซลี ถนน
สายควนเขานุย้ – วังเรียน 
หมู่ที่ 4 ต าบลควนปริง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.ควนปริง 4,600,000 - - - - 4,600,000 

๘๗. โครงการส าคัญที่ 87 โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยว อ าเภอเมือง
ตรัง – อ าเภอกันตัง 

2/5 3 อบต.ควนปริง 50,020,000 - - - - 50,020,000 

๘๘. โครงการส าคัญที่ 88 
โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กถนน
สายบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 

2/5 3 อบต.ควนปริง 1,456,000 - - - - 1,456,000 

๘๙. โครงการส าคัญที่ 89 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนอง
เดา – แก้มลิง  ต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

2/5 3 ทต.นาตาล่วง 40,000,000 - - - - 40,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๙๐. โครงการส าคัญที่ 90

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านวังโตน – บ้านไทร
งาม หมู่ที่ 13 – หมู่ที่ 5 
ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.นาท่ามเหนือ 3,434,000 - - - - 3,434,000 

๙๑. โครงการส าคัญที่ 91 
โครงการซ่อมแซมถนน    
สายนานอน-หนองเกียบ หมู่
ที่ 4-หมู่ที่ 3 ต าบลนาท่ามใต้ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.นาท่ามใต ้ 2,000,000 - - - - 2,000,000 

๙๒. โครงการส าคัญที่ 92
โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรตี 
พร้อมทางระบายน้ า คสล.   
พร้อมบ่อพักและทางเท้า  
สายหัวควน นายเลียบ- บ้าน   
โคกพลาออก (ทุ่งหัวช้าง)   
หมู่ที่ 10 ต าบลโคกหล่อ 
อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 

 3 ทต.โคกหล่อ 6,000,000 - - - - 6,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๙๓. โครงการส าคัญที่ 93 

โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล.สายบ้านในเช่อ หมู่ที่
1, หมู่ที่ 4 ต าบลนาโตะ๊หมิง 
เชื่อมต่อต าบลบางรัก 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 9,000,000 - - - - 9,000,000 

94. โครงการส าคญัที่ 94 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ห้วยปง ม.6 – ไสเจ็ดเจ้า  
ม.3 ต าบลนาโต๊ะหมิง 
อ าเภอเมืองตรัง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 10,101,000 - - - - 10,101,000 

๙๕. โครงการส าคัญที่ 95
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหลังวัด – ควน
ตีน หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง 
อ าเภอเมืองตรัง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 7,995,000 - - - - 7,995,000 

๙๖. โครงการส าคัญที่ 96 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะหลังอนามัย       
หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 4,967,000 - - - - 4,967,000 



- 173 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๙๗. โครงการส าคัญที่  97 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายอนามยั – 
นาเมืองเพชร  ม.2 ต าบล 
นาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง 

2/5 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 16,200,000 - - - - 16,200,000 

๙๘. โครงการส าคัญที่ 98     
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายปากดา่น 
(ทุ่งนายายด า)  หมู่ที่ 8 
เชื่อมต่อต าบลท่าสะบา้  
(ตอนที่ 2) ต.หนองตรุด  
อ าเภอเมืองตรัง   

2/5 3 อบต.หนองทรุด 5,327,000 - - - - 5,327,000 

๙๙. โครงการส าคัญที่ 99  
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ยางพาราแอสฟัลทต์ิก  
คอนกรีตถนนสายพรุหลุมพี –       
นาทามเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบล
บ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 
 

2/5 3 อบต.บ้านโพธ์ิ 26,023,000 - - - - 26,023,000 



- 174 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๐๐. โครงการส าคัญที่ 100 

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวบริเวณถ้ าเล   
เขากอบ 

2/5 3 อบต.เขากอบ 2,000,000 - - - - 2,000,000 

๑๐๑. โครงการส าคัญที่ 101 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หนองน้ าสาธารณะหนองคล้า
และสนามกีฬา หมู่ที่ 6   
ต.ปากแจ่ม  อ.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.ปากแจ่ม 6,000,000 - - - - 6,000,000 

102. โครงการส าคัญที่ 102 
โครงการปรับปรุงสวน 
สาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 
หมู่ที่ 2 ต.เขาขาว            
อ.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.เขาขาว 10,000,000 - - - - 10,000,000 

๑๐๓. โครงการส าคัญที่ 103 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ 
(CAPE SEAL) สายรอบ
ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 10    
ต.บางดี  อ.ห้วยยอด 
 

2/5 3 อบต.บางด ี 10,800,000 - - - - 10,800,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๐๔. โครงการส าคัญที่ 104 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณรอบทะเลสาบทะเล  
สองห้อง (ค่ายลูกเสื้อไทย
เฉลิมพระเกียรติ)  ต.บางดี      
อ.ห้วยยอด 
 

2/5 3 อบต.บางด ี 12,000,000 -- - - - 12,000,000 

105. โครงการส าคัญที่ 105 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี    
สายแยกทางหลวงหมายเลข 
4348 – หมู่ที่ 9 ต าบล
บางดี อ.ห้วยยอด 

 

2/5 3 อบต.บางด ี 9,970,000 - - - - 9,970,000 

106 โครงการส าคัญที่ 106 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณรอบสระน้ าพรจุูด 
หมู่ที่ 3 เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ต.บางดี  อ.ห้วยยอด 
 

2/5 3 อบต.บางด ี 12,000,000 - - - - 12,000,000 



- 176 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
107 โครงการส าคัญที่ 107 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
อ่างเก็บน้ าห้วยนาง หมู่ที่ 2 
ต.ห้วยนาง อ.รัษฎา 

2/5 3 ทต.ห้วยนาง 7,000,000 - - - - 7,000,000 

108 โครงการส าคัญที่ 108 
โครงการจดัภูมิทัศนร์อบเขา
นายพัน พ้ืนท่ี ม.3 ต.วังคีรี 
อ าเภอห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.วังคีร ี 6,000,000 - - - - 6,000,000 

109 โครงการส าคัญที่ 109 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ส านักสงฆ์ เขาหัวแรด    
ม.6 บ้านช่องเขา 

2/5 3 อบต.หนองช้าง
แล่น 

5,000,000 - - - - 5,000,000 

110 โครงการส าคัญที่ 110 
โครงการก่อสร้างทางเดิน
ชมธรรมชาติ 
สวนสาธารณะประโยชน์ 
บ้านทุ่งศาลา ต.บางกุ้ง    
อ.ห้วยยอด  

2/5 3 อบต.บางกุ้ง 3,000,000 - - - - 3,000,000 



- 177 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
111 โครงการส าคัญที่ 111 

โครงการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์บ้านในเขา  หมู่ที่ 
1 ต าบลปากแจ่ม อ าเภอ
ห้วยยอด  

2/5 3 อบต.ปากแจ่ม 4,372,000 - - - - 4,372,000 

112 โครงการส าคัญที่ 112 
โครงการก่อสร้าง คสล.  
สายห้วยสิงห์บุรี ม.6        
ต.หนองช้างแล่น จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.หนองช้าง
แล่น 

3,000,000 - - - - 3,000,000 

113 โครงการส าคัญที่ 113
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก           
สายทุ่งผักไห่ หมู่ที่ 5          
ต.ห้วยนาง อ.รัษฎา               
จ.ตรัง 

2/5 3 ทต.ห้วยนาง 5,000,000 - - - - 5,000,000 

114 โครงการส าคัญที่ 114 
โครงการขยายสะพานเขา
หนาบคลอง ม.9 บางดี – 
ม.4 วังคีรี ต.บางดี        
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.บางด ี 3,500,000 - - - - 3,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
115 โครงการส าคัญที่ 115 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายท่าทุ่งออก – 
ป่าขี้เสียด ม.6 ต.นาวง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาวง 3,203,000 - - - - 3,203,000 

116 โครงการส าคัญที่ 116 
โครงการซ่อมสร้างทาง  
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรตี
สานวัดโคกแค ต.เขาขาว     
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.เขาขาว 1,035,890 - - - - 1,035,890 

117 โครงการส าคัญที่ 117 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สุพัฒนาซอย 2    
ม.5 ต.ห้วยยอด          
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.ห้วยยอด 5,000,000 - - - - 5,000,000 

118 โครงการส าคัญที่ 118 
โครงการปรับปรุงถนนสู่
แหล่งท่องเที่ยว (ช่วงสาม
แยกบ้านโรโร ม.4 – ล่อง
แพวังนาคา หมู่ท่ี 2)        
ต.ในเตา 

2/5 3 อบต.ในเตา 30,000,000 - - - - 30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
119 โครงการส าคัญที่ 119 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.หนองหว้า หมู่ที่ 7 
(เช่ือมต่อ หมู่ที่ 2 เทศบาล
ต าบลท่าง้ิว) 

2/5 3 อบต.เขาปูน 6,000,000 - - - - 6,000,000 

120 โครงการส าคัญที่ 120 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาโจร – ห้วยหิน 
หมู่ที่ 1 ต.ในเตา 

2/5 3 อบต.ในเตา 2,8000,000 - - - - 2,8000,000 

121 โครงการส าคัญที่ 121 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายห้วยศรรีาม    
หมู่ที่ 2 ต.ในเตา 

2/5 3 อบต.ในเตา 2,800,000 - - - - 2,800,000 

122 โครงการส าคัญที่ 122 
โครงการก่อสร้างฝาย    
น้ าล้น หมู่ที่ 1, 2, 4, 6 
ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด 

 3 ทต.ห้วยนาง 2,800,000 - - - - 2,800,000 



- 180 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
123 โครงการส าคัญที่ 123 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายโรงเรยีนบ้าน
ท่ามะปราง  ม.6 ต.ปากแจม่ 
เชื่อมต่อ ม.7  ต.ปากคม 
อ.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.ปากแจ่ม 3,250,000 - - - - 3,250,000 

124 โครงการส าคัญที่ 124 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้าน
ควนเหนียง – บ้านควน
ชัน หมู่ที่ 4 ต.วังคีรี         
อ.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.วังคีร ี 8,000,000 - - - - 8,000,000 

125 โครงการส าคัญที่ 125 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบชลประทานพื้นที่ 
ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.เขากอบ 100,000,000 - - - - 100,000,000 

126 โครงการส าคัญที่ 126 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขากอบ – 
นานอก ม.1 ต.เขากอบ 

2/5 3 อบต.เขากอบ 2,300,000 - - - - 2,300,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
127 โครงการส าคัญที่ 127 

โครงการซ่อมแซมถนน   
ทุกสายในต าบลเขากอบ    
(กรณีเร่งด่วน, จ าเป็น)     
ต.เขากอบ 

2/5 3 อบต.เขากอบ 1,000,000 - - - - 1,000,000 

128 โครงการส าคัญที่ 128 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายควนลุงมั่ง – ม.7 ต.ทุ่งต่อ 
หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.ห้วยยอด 3,500,000 - - - - 3,500,000 

129 โครงการส าคัญที่ 129 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
สายบ้านลุงหลด หมู่ที่ 2  
ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด    
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.ห้วยยอด 3,600,000 - - - - 3,600,000 

130 โครงการส าคัญที่ 130
โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.คลองห้วยยอด 
(สะพานทางเข้าโรงพระ 
ม.4) ต.ห้วยยอด   
 

2/5 3 อบต.ห้วยยอด 3,500,000 - - - - 3,500,000 



- 182 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
131 โครงการส าคัญที่ 131 

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม
คลองห้วยยอด ถนนสาย
โกสวัสดิ์ อุทิศ หมู่ที่ 4 
บ้านในเหยา ต.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.ห้วยยอด 3,500,000 - - - - 3,500,000 

132 โครงการส าคัญที่ 132 
โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คลองมวน) หมู่ที่ 12 
ต.หนองช้างแล่น 

 3 อบต.หนองช้าง
แล่น 

1,000,000 - - - - 1,000,000 

133 โครงการส าคัญที่ 133 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมท่อลอด
เหลี่ยม ถนนสายบ้านทุ่ง
ค้อ ม.5 – บ้านหินแทน 
ม.4 ต.เขาปูน ต.ท่าง้ิว   
อ.ห้วยยอด  
 

2/5 3 ทต.ท่าง้ิว 2,800,000 - - - - 2,800,000 



- 183 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
134 โครงการส าคัญที่ 134

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีต สายบ้านต้นกอ–
ควนข้ีเสียด หมู่ที่ 5-10  
ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาวง 4,100,000 - - - - 4,100,000 

135. โครงการส าคัญที่ 135
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายท้ายทุ่ง – หนองคล้า หมู่ที่ 
5 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาวง 2,800,000 - - - - 2,800,000 

๑๓๖. โครงการส าคัญที่ 136 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายควนเคี่ยม – 
ควนข้ีเสียด หมู่ที่ 2, 10  
ต.นาวง 

2/5 3 อบต.นาวง 2,500,000 - - - - 2,500,000 

๑๓๗. โครงการส าคัญที่ 137 
ก่อสร้างถนนลาดยาง     
สายหนองพลับ หมู่ที่ 6   
ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาวง 3,500,000 - - - - 3,500,000 



- 184 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๓๘. โครงการส าคัญที่ 138 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาสวัสดิ์ – 
บ้านเขาหนาบคลอง หมู่ที่ 
1 ต าบลวังคีรี อ.ห้วยยอด 
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.วังคีร ี 2,740,000 - - - - 2,740,000 

139. โครงการส าคัญที่ 139 
โครงการก่อสร้างถนน    
คสล. สายรอบสระหนอง
ลุม หมู่ที่ 1 ต าบลวังครีี   
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.วังคีร ี 2,110,000 - - - - 2,110,000 

๑๔๐. โครงการส าคัญที่ 140 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี   
สาย ตง.ถ 86-044     
แยกทางหลวง หมายเลข 
4348 – หมู่ที่ 9 ต าบลบาง
ด ีหมู่ที่ 4 ต าบลวังคีรี 
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

2/5 3 อบต.วังคีร ี 20,590,000 - - - - 20,590,000 



- 185 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๔๑. โครงการส าคัญที่ 141

โครงการก่อสร้างถนน คสล./
ลาดยาง สายซอยมยิาซาว่า – 
ถนนวดัสวน  ม.1 ต.วังคีรี     
อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.วังคีร ี 5,200,000 - - - - 5,200,000 

๑๔๒. โครงการส าคัญที่ 142 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวบ้านน้ าราบ       
ต.วังคีร ี

2/5 3 อบต.วังคีรี  7,372,000 - - - - 7,372,000 

๑๔๓. โครงการส าคัญที่ 143 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านควนเหมียง – เสม็ด
จวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4    
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด  

2/5 3 อบต.วังคีร ี 6,030,000 - - - - 6,030,000 

๑๔๔. โครงการส าคัญที่ 144 
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ าเขาช้างหาย  
ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง      
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาหมื่นศร ี 10,000,000 - - - - 10,000,000 



- 186 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๔๕. โครงการส าคัญที่ 145 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นนาใน หมู่ที่ 2 
ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.ช่อง 7,000,000 - - - - 7,000,000 

๑๔๖. โครงการส าคัญที่ 146 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางง
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านละมอ หมู่ที่ 1 ต าบล
ลมอ – สายบ้านช่อง หมู่ที่ 1      
ต าบลช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.ช่อง 8,700,000 - - - - 8,700,000 

147 โครงการส าคัญที่ 147 
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย
ห้วยน้ าชับ หมู่ที่ 5 ต.ละมอ 
– หมู่ที่ 9 ต.น้ าผุด 

2/5 3 อบต.ละมอ 14,000,000 - - - - 14,000,000 

๑๔๘. โครงการส าคัญที่ 148 
โครงการซ่อมสร้าง/
ซ่อมแซมผิวจราจร เป็น
แอสฟัลท์ติก ถนนสายเกาะ
หยี-ห้วยลึก ต าบลโคก
สะบ้า อ าเภอนาโยง  

2/5 3 อบต.โคกสะบ้า 
อ.นาโยง จ.ตรัง 

11,600,000 - - - - 11,600,000 



- 187 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
149. โครงการส าคัญที่ 149 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายคลอง  
ล าลุง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกสะบ้า ม.1 ต าบล
นาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.โคกสะบ้า 

อ.นาโยง จ.ตรัง 

10,000,000 - - - - 10,000,000 

๑๕๐. โครงการส าคัญที่ 150 
โครงการซ่อมสร้าง/
ซ่อมแซมผิวจราจรเป็น    
แอสฟัลท์ติก ถนนสายนาง  
ปะหลาด – โคกม่วง ต าบล
โคกสะบา้ อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.โคกสะบ้า 

อ.นาโยง จ.ตรัง 

10,440,000 - - - - 10,440,000 

๑๕๑. โครงการส าคัญที่ 151 
โครงการซ่อมสร้าง/
ซ่อมแซมผิวจราจาเป็น 
แอสฟัลท์ติก ถนนสายไส
ถั่ว-ยางแดง ต าบลโคก
สะบ้า อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.โคกสะบ้า 

อ.นาโยง จ.ตรัง 

12,800,000 - - - - 12,800,000 



- 188 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๕๒. โครงการส าคัญที่ 152 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหนองพล-หนองปลา
ตาย หมู่ที่ 11 ต.โคกสะบ้า  
อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.โคกสะบ้า 
อ.นาโยง จ.ตรัง 

3,400,000 - - - - 3,400,000 

๑๕๓. โครงการส าคัญที่ 153
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายคลองปด 
หมู่ที่ 7 ต.โคกสะบา้       
อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.โคกสะบ้า 
อ.นาโยง จ.ตรัง 
 

2,900,000 - - - - 2,900,000 

๑๕๔. โครงการส าคัญที่ 154 
โครงการยกระดับสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ าตรัง    
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

2 2 มทร.ศรีวิชัย วข.
ตรัง 

1,000,000 - - - - 1,000,000 

๑๕๕. โครงการส าคัญที่ 155 
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

2/5 2 มทร.ศรีวิชัย วข.
ตรัง 

20,000,000 - - - - 20,000,000 



- 189 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๕๖. โครงการส าคัญที่ 156 

โครงการก่อสร้างเกาะกลาง
พร้อมปรับปรุงสภาพ      
ภูมิทัศน์ ถนนตรัง – สิเกา 

2/5 3 ทต.สิเกา 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

15,000,000 - - - - 15,000,000 

๑๕๗. โครงการส าคัญที่ 157 
โครงการก่อสร้างศูนย์
ศึกษาธรรมชาตริะบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน 

2/5 3 ทต.สิเกา 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

30,000,000 - - - - 30,000,000 

๑๕๘. โครงการส าคัญที่ 158 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสถานท่ีท่องเที่ยว 
อบต.บ่อหิน อ.สิเกา      
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.บ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

20,000,000 - - - - 20,000,000 

๑๕๙. โครงการส าคัญที่  159 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส วน ส า ธ า ร ณ ะ เ ฉ ลิ ม          
พ ร ะ เ กี ย ร ติ  บ้ า น เ ข า
เพดาน  หมู่ที่ 7 ต าบล
นาเมืองเพชร ต.นาเมือง
เพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

2/5 3 ทต.นาเมืองเพชร 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

36,000,000 - - - - 36,000,000 



- 190 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๖๐. โครงการส าคัญที่ 160 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะเสาไฟฟ้า
สูง 20 ม. จ านวน 5 ต้น 
และเสาไฟฟ้าแรงสูง 9 ม. 
จ านวน 70 ต้น ทางเข้า
โบราณสถานวัดเขากัว 
ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว
อ.สิเกาและฝั่งอันดามัน 

2/5 3 ทต.นาเมืองเพชร 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

8,000,000 - - - - 8,000,000 

๑๖๑. โครงการส าคัญที่ 161 
โครงการปรับปรุงทางเท้า
ถนนตรัง – สิเกา ต.สิเกา 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/5 3 ทต.สิเกา 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

7,000,000 - - - - 7,000,000 

๑๖๒. โครงการส าคัญที่ 162 
โครงการปรับปรุงสภาพ   
ภูมิทัศน์บรเิวณหอนาฬิกา
เทศบาลต าบลสิเกา 

2/5 3 ทต.สิเกา 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

3,000,000 - - - - 3,000,000 

๑๖๓. โครงการส าคญัที่ 163
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศคลอง  
สิเกา ต.สิเกา อ.สเิกา จ.ตรัง 

2/5 3 ทต.สิเกา 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

5,000,000 - - - - 5,000,000 



- 191 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๖๔. โครงการส าคญัที่ 164

โครงการก่อสรา้งสะพาน
คอนกรตีเสรมิเหล็กข้ามคลอง
ปะเหลยีน หมู่ที่ 3 (เช่ือม    
ต.ท่าพญา  หมู่ที่ 4)  ต.ทุ่ง
กระบือ  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

2/5 3 ทต.ทุ่งกระบือ 
  

15,000,000 - - - - 15,000,000 

๑๖๕. โครงการส าคัญที่ 165 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านคลองปะ
เหลียนสายบ้านตีน-หนอง
หงส์ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระบือ    
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

2/5 3 ทต.ทุ่งกระบือ 7,700,000 - - - - 7,700,000 

๑๖๖. โครงการส าคัญที่ 166 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านเกาะเคีย่ม- ทุ่งตะเซะ 
หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งกระบือ      
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

2/5 3 ทต.ทุ่งกระบือ 6,000,000  - - - - 6,000,000  

๑๖๗. โครงการส าคัญที่ 167 
โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.วังหล่อ ม.5 – ม.6  
ต.ในควน อ.ย่านขาว จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.หนองบ่อ/ 
อบจ.ตรัง 

8,500,000 - - - - 8,500,000 



- 192 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๖๘. โครงการส าคัญที่ 168 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย    
ทุ่งหัวช้าง – ล าบอน หมู่ที่ 1, 8 
ต.นาชุมเห็ด อ.ยา่นตาขาว 
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาชุมเห็ด/
อบจ. 

5,570,000 - - - - 5,570,000 

๑๖๙. โครงการส าคัญที่ 169 
โครงการปรบัปรุงก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต สายปากร่วม-โหละ๊
คล้า หมู่ที่ 1  ต.นาชุมเห็ด  
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาชุมเห็ด/
อบจ. 

10,000,000 - - - - 10,000,000 

๑๗๐. โครงการส าคัญที่ 170 
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายหนองเปด็ 
– กรงไหน หมู่ที่ 5, 7, 1, 2 
ต.นาชุมเหด็ อ.ย่านขาว      
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.นาชุมเห็ด/
อบจ. 

30,000,000 - - - - 30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๗๑. โครงการส าคัญที่ 171 

ก่อสรา้งทางเดินชมระบบ
นิเวศน์ปา่ชายเลน ต าบล    
วังวน อ.กนัตัง จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.วังวน 20,000,000 - - - - 20,000,000 

๑๗๒. โครงการส าคัญที่ 172 
โครงการกอ่สร้างถนนพารา
แอสฟลัท์ตกิรหัสสายทาง   
ตง ถ89-002 สายวังวน-
บ้านแหลม ต าบลวังวน 
อ าเภอกันตัง จังหวดัตรัง 

2/5 3 อบต.วังวน 5,966,000 - - - - 5,966,000 

๑๗๓. โครงการส าคัญที่ 173 
โครงการขยายพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร     
ลาดยางงแอสฟลัท์ติก   
คอนกรีต ถนนสว่าง     
หมู่ที่ 6 ต.โคกยาง       
อ.กันตัง  จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.โคกยาง 13,000,000 - - - - 13,000,000 



- 194 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๗๔. โครงการส าคัญที่ 174 

โครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจรสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวศาลหลักเมือง
ตรัง สายตรัง-กันตัง    
(สายเก่า) ถนนเฉลิม   
พระเกียรติ รัชกาลที่ 10 

2/5 3 ทต.ควนธาน ี 20,920,000 - - - - 20,920,000 

๑๗๕. โครงการส าคัญที่ 175 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ควนกล้วย หมู่ท่ี 1-หมู่ที่ 
4 ต.คลองชีล้อม –หมู่ที่ 
5 ต.บางเป้า อ.กันตัง 
จ.ตรัง 

2/5 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกันตัง 

9,032,200 - - - - 9,032,200 

๑๗๖. โครงการส าคัญที่ 176
โครงการกอ่สร้างสะพาน
ข้ามคลอง อ.หาดส าราญ - 
อ.กันตัง 

2/5 3 อ.หาดส าราญ 80,000,000 - - - - 80,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๗๗. โครงการส าคัญที่ 177

โครงการกอ่สร้างสะพาน   
ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 12       
ต.หาดส าราญ อ.หาดส าราญ   
จ.ตรัง 

2/5 3 อ.หาดส าราญ 36,000,000 - - - - 36,000,000 

๑๗๘. โครงการส าคัญที่ 178
โครงการกอ่สร้างทางเท้า
เลยีบริมคลองปากปรน      
หมู่ที่ 1 อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

2/5 3 อ.หาดส าราญ 3,800,000 - - - - 3,800,000 

๑๗๙. โครงการส าคัญที่ 179
โครงการกอ่สร้างปรบัปรงุ
ระบบคมนาคมสู่แหล่งทีจ่ะ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2/5 3 อ.หาดส าราญ 6,000 - - - - 6,000 

๑๘๐. โครงการส าคัญที่ 180 
โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบาง
จัน-ท่าเรือ (ตง. ถ 75-024) 
ต.บา้หวี อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.บ้าหว ี 2,000,000 - - - - 2,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๘๑. โครงการส าคัญที่ 181 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หานหอยกาบ ต.ท่าสะบ้า 

2/5 3 อบต.ท่าสะบ้า 30,000,000 - - - - 30,000,000 

๑๘๒. โครงการส าคัญที่ 182 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวสวน
มหาราช 

2/5 3 เทศบาลต าบล 

วังวิเศษ 

13,901,000 - - - - 13,901,000 

๑๘๓. โครงการส าคัญที่ 183 
โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพบ้านทุ่งศาลา   
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอ    
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

2/5 3 อบต.บางกุ้ง 25,370,000 - - - - 25,370,000.- 

๑๘๔. โครงการส าคัญที่ 184 
โครงการซ่อมสร้าง/
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง 
ถนนสายเเยกทางหลวง
หมายเลข 4 – บ้าน
หลุมพอลาย หมู่ที่ 8 , 9 , 
7 , 4 ต าบลบางกุ้ง        
อ.ห้วยยอด 

2/5 3 อบต.บางกุ้ง 20,000,000 - - - - 20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๘๕. โครงการส าคัญที่ 185 

โครงการซ่อมสร้าง/
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง 
ถนนสายบ้านทุ่งศาลา – บ้าน
เขานายพัน หมู่ที่ 3 ต าบลบาง
กุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.บางกุ้ง 7,460,000 - - - - 7,460,000 

๑๘๖. โครงการส าคัญที่ 186 
โครงการก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ต าบล
นาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

2/5 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

190,000,000 - - - - 190,000,000 

๑๘๗. โครงการส าคัญที่ 187 
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวเขาไม้แก้ว      
สู่อันดามัน เฟส 2 

2/5 3 อบต.เขาไม้แก้ว 49,910,000 - - - - 49,910,000 

๑๘๘. โครงการส าคัญที่ 188 
โครงการปรับปรุงสิ่ง   
อ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐานสถานท่ีท่องเที่ยว
และชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาไมแ้ก้ว 

2/5 3 อบต.เขาไม้แก้ว 14,238,000 - - - - 14,238,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๘๙. โครงการส าคัญที่ 189

โครงการก่อสร้างถนน   
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
สายเมืองใหม่-กาญจนาภิเษก 

2/5 3 ทต.ควนกุน 4,500,000 - - - - 4,500,000 

๑๙๐. โครงการส าคัญที่ 190
โครงการก่อสร้างทางเท้า
พร้อมระบบระบายน้ า    
สายหัวสะพาน 

2/5 3 ทต.ควนกุน 6,500,000 - - - - 6,500,000 

๑๙๑. โครงการส าคัญที่ 191 
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ าเขาเพดาน    
หมู่ที่ 7 

2/5 3 ทต.นาเมืองเพชร 15,256,000 - - - - 15,256,000 

๑๙๒. โครงการส าคัญที่ 192 
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
สายน้ าจาน หมู่ที่ 7 ต.กะลา
เส อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.กะลาแส 2,500,000 - - - - 2,500,000 

๑๙๓. โครงการส าคัญที่ 193 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเกาะไทร-ทุ่งพ้อ หมู่ที่ 
2 ต.กะลาเส อ.สิเกา        
จ.ตรัง 

2/5 3 อบต.กะลาแส 1,500,000 - - - - 1,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๙๔. โครงการส าคัญที่ 194 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรตีสาย  
สิเกา-ไสตันวา หมู่ที่ 6 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น   
ตง.ถ 064-001) 

2/5 3 อบต.บ่อหิน 8,316,000 - - - - 8,316,000 
 

๑๙๕. โครงการส าคัญที่ 195 
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรตีสาย  
สิเกา-ไสตันวา หมู่ที่ 6-9 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ 064-001) 

2/5 3 อบต.บ่อหิน 9,460,000 - - - - 9,460,000 

๑๙๖. โครงการส าคัญที่ 196 
โครงการก่อสร้างงาน
ประตมิากรรมธรรมชาติ
เพื่อเพ่ิมศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกอ่างทอง 
ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 
 

2/5 3 อบต.ไมฝ้าก 19,469,000 - - - - 19,469,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
๑๙๗. โครงการส าคัญที่ 197 

โครงการปรับปรุงเสรมิ    
ผิวถนนลาดยางพารา    
แอสฟัลติกคอนกรีตถนน
ห้วยสิดี หมู่ที่ 1 เทศบาล
ต าบลควนโพธิ์เช่ือต่อ
เทศบาลต าบลยา่นตาขาว 

2/5 3 ทต..ควนโพธ์ิ 6,000,000 - - - - 6,000,000 

๑๙๘. โครงการส าคัญที่ 198 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายหลังโรงเรียนนายาย
หม่อม-พิกุลทอง หมู่ที่ 4    
ต.ควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว    
จ.ตรัง 

2/5 3 ทต..ควนโพธ์ิ 8,000,000 - - - - 8,000,000 

๑๙๙. โครงการส าคัญที่ 199 
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนา
หมื่นศรี ก่อสร้างถนน คสล. 
สายต้นปาบ- เขาช้างหาย 
 

2/5 3 อบต.นาหมื่นศร ี 3,500,000 - - - - 3,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
แผ น ง า นที่  2  เ พ่ิ ม มู ล ค่ า 
นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และการ
บริ ก าร ด้ านการท่ อ ง เที่ ยว         
ให้ได้มาตรฐาน 

   65,860,400 6,548,600 6,548,600 6,548,600 6,548,600 92,054,800 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน
บุคลากรท่องเที่ยวต้นแบบ 
New Normal (Smart 
Tourism Initiatives 
Program)  
- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 

พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ  
(ต่อยอดกลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
SHA และ SHA+) 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 
Trang Go Green (พ้ืนท่ี
เป้าหมาย เกาะลิบง และ
เกาะสุกร) 

2/5 1 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
-  กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตรัง 
(SHA และ Green) เส้นทาง
ท่องเที่ยว SHA และ Green 

2. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม "เสน่หต์รัง" 
- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตามวิถี
ชุมชน จังหวัดตรัง  

- กิจกรรมหลักท่ี 2.2 
พัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์
ทางวัฒนธรรม  

2/5 1 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

1,873,900 1,873,900 1,873,900 1,873,900 1,873,900 9,369,500 

 

3. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการ
ยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรคส์ู่การ พัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
(Creative Industry Village:  
CIV) 

2/5 1 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับผลิตภณัฑ์และ
บริการเพื่อการท่องเที่ยว 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้กับชุมชนของ 
หมู่บ้าน CIV 

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 ศึกษา 
ดูงานการให้บริการด้านที่
พัก (Home Stay) และ
กิจกรรมทดสอบการบริการ
ด้านการท่องเที่ยวโดย 
หมู่บ้าน CIV 

4. โครงการส าคัญที่ 4 โครงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์    
เชิงนวัตกรรมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการ  และเตรียม
ความพร้อมเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

2/4 1 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

400,000 - - - - 400,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
5. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการ

ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 
- กิจกรรมหลักท่ี 5.1 

ค้นหาและจัดท าโปรแกรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.3 
พัฒนาโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว/พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว/ปรับปรุงภูมิทัศน ์

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 ทดสอบ
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.5 
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว
ชุมชนวิถีใหม่ 

- กิจกรรมหลักที่ 5.6 The 
Thematic Tours เตรียมวิถี
ชีวิตชนบทที่มี “ต้นจาก
ทะเล” เป็นฐานสู่ภาค
ธุรกิจและการท่องเที่ยว 

2/5 1 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

1,074,700 1,074,700 1,074,700 1,074,700 1,074,700 5,373,500 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
6. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการ

ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
ใหม่ (New Normal) 

2/5 1 สนง.เกษตร
จังหวัดตรัง 

2,352,100 - - - - 2,352,100 

๗. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการ
ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
หน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัด 
ตรัง เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

2/1 1 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดตรัง 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการส าคัญที่ 8 โครงการ 
จัดระเบียบและพัฒนาระบบ
การขนส่งสาธารณะเพื่อการ
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืนในจังหวัดตรัง 

2/5 1 ส านักงานขนส่ง
จังหวัดตรัง 

2,950,000 - - - - 2,950,000 

๙. โครงการส าคัญที่ 9 โครงการ
พัฒนาระบบความปลอดภัย
ของนักเท่ียวทางทะเลด้วย
ระบบตดิตามต าแหน่ง
อัจฉริยะ 

2/5 1 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง 

2,500,000 - - - - 2,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
10. โครงการส าคัญที่ 10 

โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการ
นักท่องเที่ยวและศูนย์ส่งเสรมิ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ต าบลบาง
เป้า 

2/5 3 อบต.บางเป้า 50,000,000 - - - - 50,000,000 

11. โครงการส าคัญที่ 11  
โครงการพัฒนาและยกการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าย่านตาขาว 

2/5 3 ทต.ย่านตาขาว /
ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

1,109,700 - - - - 1,109,700 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   6,236,700 6,236,700 6,236,700 6,236,700 6,236,700 31,183,500 

1. โครงการส าคญัที่ 1      
โครงการส่งเสริมการตลาด  
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

2/6 1 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง/ททท.ตรัง 

5,367,100 5,367,100 5,367,100 5,367,100 5,367,100 26,835,500 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1  
กิจกรรมส่งเสริมสื่อสาร
การตลาดท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
ผ่านสื่อออนไลน ์

   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 กิจกรรม

ประชาสมัพันธ์ส่งเสรมิและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี

 1 สนง.
ประชาสมัพันธ์
จังหวัดตรัง 

367,100 367,100 367,100 367,100 367,100 1,835,500 

2. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการ 
TRANG CITY BRANDING 
ระยะที่ 1  
จ้างเหมาบริการสร้าง 
TRANG CITY BRANDING 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจดุเด่น
จังหวัดและคณุคา่หลักของเมือง 
รวมทั้ง สื่อสารสรา้งการรับรู้ 
และประชาสัมพันธ์แบรนด์  

2/4 1 สนง.พาณิชย์
จังหวัดตรัง 

869,600 869,600 869,600 869,600 869,600 4,348,000 

แผนงานที่  4 ส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
คุณภาพ 

   27,789,300 27,975,000 39,975,000 37,975,000 39,975,000 173,689,300 

1. โครงการส าคญัที่ 1     
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประเพณี 
จังหวัดตรัง (cultural and 
traditional tourism) 

2/5   16,477,000 16,477,000 16,477,000 16,477,000 16,477,000 82,385,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 งาน

วิวาห์ใต้สมุทร “มหัศจรรย์
สีสันทะเลตรัง” 

 1 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 
“เทศกาลไหว้พระจันทร์
จังหวัดตรัง” 

 1 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

2,890,000 2,890,000 2,890,000 2,890,000 2,890,000 14,450,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3     
ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

 1 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

5,195,500 5,195,500 5,195,500 5,195,500 5,195,500 25,977,500 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.4        
สืบสานงานบญุประเพณตีาม
วิถีวัฒนธรรม “งานสมโภช
ศาลหลักเมืองตรัง” 

 1 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

5,391,500 5,391,500 5,391,500 5,391,500 5,391,500 26,957,500 

2. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จังหวัดตรัง (Trang Sport 
Series) 

2/14   3,713,000 3,713,000 9,713,000 9,713,000 9,713,000 36,565,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 การ
แข่งขัน Trang E-sports 
Championship 

 1 สนง.การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดตรัง 

1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 7,725,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
- กิจกรรมหลักท่ี 2.2        

การแข่งขัน Trang Extreme 
Sports Championship 

 1 สนง.การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดตรัง 

668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 3,340,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.3        
ปั่นจักรยานตรังออนทัวร์ 

 1 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.4        
ตรังบีกิน่ีรัน 

 1 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.5        
การแข่งขันไตรกีฬาเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 1 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.6        
การแข่งขันวิ่งเทรลเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 1 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

3. โครงการส าคัญที่ 3   
โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชิงอาหารจังหวัดตรัง “ตรัง 
ยุทธจักรอาหารอร่อย” 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 Trang 
Local food Festival 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 Trang 
Seafood Festival         

2/5 1 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตรช์าติ / 

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ. 

๒๕๖6 
พ.ศ. 

๒๕๖7 
พ.ศ. 

๒๕๖8 
พ.ศ. 

๒๕๖9 
พ.ศ. 

๒๕70 
พ.ศ. 

๒๕๖6-๒๕70 
4. โครงการส าคัญที่ 4 โครงการ

พัฒนาแพลทฟอร์มเพื่อ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ภายใต้ช่ือ “Trang City” 

2/6 1 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง 

1,099,300 - - - - 1,099,300 

5. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อเพิม่ศักยภาพอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในความปกติในรูปแบบใหม่ 
(New Normal) ของจังหวัดตรัง 

2/5 1 มหาวิทยาสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง 

 

1,500,000 - - - - 1,500,000 

6. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

2/5 1 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ที่ 2 ตรัง 

- - 2,000,000  - 2,000,000  4,000,000 

7. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการ 
“Trang Arts & Crafts  
(เสน่ห์ตรัง ดังกว่าเดิม)” 

2 1 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง 

- 2,785,000 2,785,000 2,785,000 2,785,000 11,140,000 

8. โครงการส าคัญที่ 8 โครงการ
มหัศจรรย์สสีันเมืองตรัง 

2/6 1 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง 

- - 4,000,000  4,000,000  4,000,000  12,000,000 

รวมงบประมาณ 10,551,664,760 270,344,100 26,194,400 26,194,400 26,194,400 10,900,592,060 



 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 

ยุทธศาสตรช์าติ/
แผนแม่บทฯ 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

แผนงานที่ 1  เสริมสร้างสังคมคุณธรรม  
มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ปลอดภัย และ
ปลอดยาเสพติด 

   153,380,900 17,887,800 17,887,800 17,887,800 17,887,800 224,932,100 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
เสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภยั
และความเข้มแข็งของชุมชน
จังหวัดตรัง  

3/1 1 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดตรัง / 
ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 

4,583,000 4,583,000 4,583,000 4,583,000 4,583,000 22,915,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 
รอมฎอนสมัพันธ์จังหวัดตรัง  

   540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 2,700,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรม
“จังหวัดตรัง” รวมพลัง
ต่อต้านยาเสพตดิ ประจ าปี 
2566 

   230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1,150,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิด       
ยาเสพตดิโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (CBTx)  

   3,013,000 3,013,000 3,013,000 3,013,000 3,013,000 15,065,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.4  
กิจกรรมชุมชนยั่งยืนเพื่อแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิแบบครบวงจร 

   ๘๐๐,๐00 ๘๐๐,๐00 ๘๐๐,๐00 ๘๐๐,๐00 ๘๐๐,๐00 4,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

2. โครงการส าคญัที่ 2  โครงการ
เสรมิสร้างชุมชนคุณธรรม          
น าคุณภาพชีวิตที่ด ี
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 ประชุม

เสรมิสร้างความเข้าใจ ในการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมตามความ
ต้องการของพื้นที ่

3/10 1 สนง.วัฒนธรรม 
จังหวัดตรัง 

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 11,200,000 

3. โครงการส าคญัที่ 3 โครงการสือ่
สร้างสรรค์ “วฒันธรรมเสรมิสรา้ง
คุณธรรม มหัศจรรยเ์มืองตรัง” 

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 การประกวด 
หนังสั้นจรยิธรรม 

- กิจกรรมหลกัที่ 3.2 การประกวด 
TikTok คุณธรรม 

- กิจกรรมหลักที ่3.3 การประกวด
หมู่บ้านคุณธรรมจริยธรรม" 

- กิจกรรมหลักที่ 3.4 กิจกรรมการ
ประกวด  "เด็กดี ศรีตรัง" 

3/10 1 สนง.วัฒนธรรม 
จังหวัดตรัง 

249,600 107,800 107,800 107,800 107,800 680,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

4. โครงการส าคัญที่ 4 โครงการ TO 
BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 
ประจ าปี  

3/1 1 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

1,789,600 1,789,600 1,789,600 1,789,600 1,789,600 8,948,000 

- กิจกรรมหลักที่ 4.1  กิจกรรมประชุม
คณะท างานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  จังหวัดตรัง 

   31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 157,500 

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคณะท างานและบุคลากร 
TO BE NUMBER ONE ระดับ
อ าเภอและจังหวัด 

   58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 292,000 

- กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครศูนยเ์พื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE 

   51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 259,000 

- กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมการ
ประกวด TO BE NUMBER ONE 
IDOL (ระดับภาคใต้ และระดับ
จังหวัด) 

   213,000 

 

213,000 

 

213,000 

 

213,000 

 

213,000 

 

1,065,000 

- กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมการ
ประกวด TO BE NUMBER ONE 
DANCERCISE (ระดับระดับภาคใต้ 
และระดับจังหวัด) 

   348,000 

 

348,000 

 

348,000 

 

348,000 

 

348,000 

 

1,740,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

- กิจกรรมหลักที ่4.6 กิจกรรมการ
ประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE 
NUMBER ONE (ระดบัประเทศ 
ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ  
ในพื้นที)่ 

   729,600 
 

729,600 
 

729,600 
 

729,600 
 

729,600 
 

3,648,000 

- กิจกรรมหลักที่ 4.7 กิจกรรมพัฒนา
แกนน า ชมรม TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดตรัง 

   81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 408,000 

 
- กิจกรรมหลักที่ 4.8 กิจกรรมค่าย

พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดตรัง 

   150,700 150,700 150,700 150,700 150,700 753,500 

 
- กิจกรรมหลักที่ 4.9  กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย     
TO BE NO ONE ระดับภาคใต ้

   125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 625,000 

 
5. โครงการส าคัญที่ 5  โครงการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรัง          
สู่ความอยูด่ีมีสุข 

3/11 1 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตรงั 

6,294,400 7,167,400 7,167,400 7,167,400 7,167,400 
 

34,964,000 

 
- กิจกรรมหลักท่ี 5.1  กิจกรรม

สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 
 

  สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตรัง  /  สนง.
สาธารณสุขจังหวัด/  
สนง.  ศึกษาธิการจ.ตรัง 

1,611,400 1,611,400 1,611,400 1,611,400 1,611,400 8,057,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครอบครัวเพื่อ  
สร้างภมูิคุ้มกัน 

  สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตรัง 
สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กจังหวดัตรัง 

343,300 343,300 343,300 343,300 343,300 1,716,500 

 
- กิจกรรมหลักท่ี 5.3 กิจกรรม

เสรมิสร้าง ความมั่นคงด้านท่ีอยู่
อาศัยครอบครัวเปราะบาง       
แบบมีส่วนร่วม 

  สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง  
สนง.ท้องถิ่นจังหวัด 
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

4,050,000 

 

 

4,050,000 

 

 

4,050,000 

 

 

4,050,000 

 

 

4,050,000 

 

 

20,250,000 

 

 
- กิจกรรมหลักท่ี 5.4 กิจกรรม

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ  
องค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเอง 

  
สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง  

289,700 

 

589,700 589,700 

 

589,700 

 

589,700 

 

2,648,500 

 
- กิจกรรมหลักท่ี 5.5 กิจกรรม

เสรมิสร้างคุณคา่ภูมิปญัญา          
ผู้สูงวัย 

  

สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง /
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/
สนง.ท้องถิ่น จ.ตรัง 

- 

 

 

 

 

573,000 

 

 

 

 

573,000 

 

 

573,000 

 

 

 

573,000 

 

 

 

 

2,292,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

6. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์และเชิด
ชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

1/1 1 ส านักงานจังหวัดตรัง 2,075,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,075,000 

7. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการระบบ
การวิเคราะห์อาชญากรรมเพื่อ
สนับสนุนการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 

1/1 1 มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง 

399,300 - - - - 399,300 

8. โครงการส าคัญที่ 8  โครงการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม (Trang Police 
Smart City) 

1/1 1 ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

9. โครงการส าคัญที่ 10  โครงการ
สร้างพระพุทธสิหิงค์เฉลมิ       
พระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10     
ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

3/10 3 อบต.นาพละ 50,000,000 - - - - 50,000,000 

10. โครงการส าคัญที่ 10  โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ศสล.   
พร้อมทางเท้า ถนนประชาช่ืน
รื่นรมย์ (ดา้นทิศตะวันออก)       
ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 

4/7 3 ทต.ห้วยยอด 11,700,000 - - - - 11,700,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

11. โครงการส าคัญที่ 11 โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ศสล.    
พร้อมทางเท้า ถนนประชาช่ืน
รื่นรมย์(ด้านทิศตะวันตก)            
ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 

4/7 3 ทต.ห้วยยอด 11,700,000 - - - - 11,700,000 

12. โครงการส าคัญที่ 12  โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ า ทางเข้าวัด
สิทธิโชค ต.ล าภูรา อ.ห้วยยอด 

4/7 3 ทต.ล าภรูา 6,500,000 - - - - 6,500,000 

13. โครงการส าคัญที่ 13  โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ า พร้อมทางเท้า 
ถนนเพชรเกษม ช่วงตลาดนาวง -   
สี่แยกต้นโพธิ์  ต.นาวง  อ.ห้วยยอด 

4/7 3 ทต.นาวง 10,000,000 - - - - 10,000,000 

14. โครงการส าคัญที่ 14 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ า พร้อมทาง
เท้า ถนนเพชรเกษม ช่วงตลาด     
ต้นโพธ์ิ – สุดเขตเทศบาล ต.นาวง  
อ.ห้วยยอด 

4/7 3 ทต.นาวง 10,000,000 - - - - 10,000,000 

15. โครงการส าคัญที่ 15 โครงกาi
ก่อสร้างคูระบายน้ าสายถนนทาง
หลวง 4270 ท้ัง 2 ข้าง ต.ท่าง้ิว    
อ.ห้วยยอด 

4/7 3 ทต.ท่าง้ิว 11,250,000 - - - - 11,250,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

16. โครงการส าคัญที่ 16 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี 
สาย คสล. สี่แยก – นาทุ่งบัตร  
ม.1 ต.ท่าง้ิว อ.ห้วยยอด 

4/7 3 ทต.ท่าง้ิว 2,500,000 - - - - 2,500,000 

17. โครงการส าคัญที่ 17  โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 

4/7 3 อบต.นาชุมเห็ด 

 

5,600,000 - - - - 5,600,000 

18. โครงการส าคัญที่ 19 โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา คลองล าปินะ หมู่ที่ 8            
ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 

4/7 3 อบต.นาชุมเห็ด 

 

6,500,000 - - - - 6,500,000 

แผนงานที่  2   แผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานราก
ของคนทุกช่วงวัย 

   
248,262,800 4,984,500 4,724,500 4,646,500 4,204,500 266,822,800 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
เตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชน
อยู่ดีต้นแบบจังหวัดตรัง 

3/11 1 สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง 

3,204,500 3,204,500 3,204,500 3,204,500 3,204,500  16,022,500 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายและแกนน า
ต าบลศูนย์อยู่ดีเตรียมรองรับ
สังคมสูงวัย 

  สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง/
สนง.ส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ตรัง/  ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดตรัง/
สธ/วพบ./ม.สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

155,000 
 
 
 

155,000 155,000 155,000 155,000 775,000 
 
 
 

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เตรยีม รองรับ   
สังคมสูงวัย   

สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง/ สธ 
/ปชช 

200,000 200,000  200,000 200,000 200,000 1,000,000 
 

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรม 
การพัฒนาต าบล ศูนย์อยู่ดเีตรยีม
รองรับสังคมสูงวัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 

   

สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง/
สมัชชา /มอ/อปท. 

1,006,000 
 

1,006,000 
 

1,006,000 
 

1,006,000 
 

1,006,000 
 

5,030,000 
 

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรม 
การพัฒนาต าบล ศูนย์อยู่ดเีตรยีม
รองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ 

 
 

  สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง/สธ/
สมัชชา 

1,100,000 
 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

4,400,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรม 
การพัฒนาครอบครัวอยู่ดีเตรียม
รองรับสังคมสูงวัย   

สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง/สธ/
วพบ. 

142,500 
 

142,500 
 

142,500 
 

142,500 
 

142,500 
 

712,500 
 

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจการออม
รองรับสังคมสูงวัย  

 สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง/
แรงงาน/กษ./พช. 

452,000 452,000 452,000 452,000 452,000 2,260,000 

 

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล 

 

 สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง 

149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 745,000 

 

2. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการ
พัฒนาต าบลเขม้แข็งด้านการ
ควบคุมโรคหรือภยัพิบัต ิ

3/13 1 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

520,000 780,000 520,000 442,000 - 2,262,000 

3. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการ 
SMART Help call Center   

3/13 1 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

1,500,000 - - - - 1,500,000 

4. โครงการส าคัญที่ 4 โครงการ
ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน
จากข้อมูล TPMAP  

3/13 1 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ตรัง 

884,400 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,884,400 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

5. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬาและสร้าง
อาคารสนามกีฬา หมู่ท่ี 6  

3/14 3 อบต.อ่าวตง 
 

10,000,000 - - - - 10,000,000 

6. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการ
ธนาคารความสุข 

3/11 3 ทต.วังวิเศษ 5,000,000 - - - - 5,000,000 

7. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการ
ก่อสร้างนามฟุตบอลหญา้เทียม 
เทศบาลต าบลนาตาล่วง หมู่ที่ 1 
ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

3/14 3 ทต.นาตาล่วง 5,500,000 - - - - 5,500,000 

8. โครงการส าคัญที่ 8 โครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ขนาด 33X53 เมตร ขึง
ต าข่ า ย รอบสนามฟุ ตบอล 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต าบล
บ้ าน โพธิ์  อ า เภอ เมื อ งตรั ง 
จังหวัดตรัง 

3/14 3 อบต.บ้านโพธ์ิ 3,000,000 - - - - 3,000,000 

9. โครงการส าคัญที่ 9 โครงการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ต าบลนาพละ อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3/1 3 อบต.นาพละ 1,000,000 - - - - 1,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

10. โครงการส าคัญที่ 10 โครงการ
ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย     
ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

3/1 3 อบต.ควนปริง 4,000,000 - - - - 4,000,000 

11. โครงการส าคัญที่ 11 โครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน    
บ้านควนปริง ต าบลควนปริง    
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3/14 3 อบต.ควนปริง 10,000,000 - - - - 10,000,000 

๑๒. โครงการส าคัญที่ 12 โครงการ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

4/1 3 ทต.โคกหล่อ 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๑๓. โครงการส าคัญที่ 13 โครงการ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่าง
สาธารณะ (เสา High Mast) 
ขนาดความสูง 12 เมตร, 20 
เมตร, 25 เมตร หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 
12 ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 
 

4/1 3 ทต.โคกหล่อ 8,000,000 - - - - 8,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

๑๔. โครงการส าคัญที่ 14 โครงการ
ก่อสร้างหอถังประปา ขนาด     
45 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ า    
และอุปกรณ์ส าหรับผลิตน้ าประปา  
หมู่ที่ 1 ต าบลนาโต๊ะหมิง    
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

4/19 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 6,000,000 - - - - 6,000,000 

๑๕. โครงการส าคัญที่ 15 โครงการ
ก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู้ของ
ชุมชน  ม.2  ต าบลท่าง้ิว 
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

3/11 3 เทศบาลท่างิ้ว 1,500,000 - - - - 1,500,000 

๑๖. โครงการส าคัญที่ 16  โครงการ 
ก่อสร้างโรงยมิอเนกประสงค์   
ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง 

3/14 3 ทต.สิเกา 12,000,000 - - - - 12,000,000 

๑๗. โครงการส าคัญที่ 17 โครงการ
จัดซื้อพร้อมตดิตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 ต.กะลา
แส  อ.สิเกา จ.ตรัง 

1/1 3 อบต.กะลาเส 1,200,000 - - - - 1,200,000 

๑๘. โครงการส าคัญที่ 18 โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

3/11 3 ทต.สิเกา 25,000,000 - - - - 25,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

๑๙. โครงการส าคัญที่ 19 โครงการ
ก่อสร้างห้องประชุมประจ า
ต าบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน 

3/11 3 อบต.เกาะสุกร 15,000,000 - - - - 15,000,000 

๒๐. โครงการส าคัญที่ 20 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเภตรา ซอย 8/3      
จรดสายเหลาเหลียง ซอย 11  
หมู่ที่ 3ต.เกาะสุกร  อ.ปะเหลยีน 

2/5 3 อบต.เกาะสุกร 2,808,900 - - - - 2,808,900 

๒๑. โครงการส าคัญที่ 21 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์นบล าบอน 
หมู่ที่ 1, 2, 8 ต.นาชุมเห็ด          
อ.ย่านตาขาว 

2/5 3 อบต.นาชุมเห็ด 5,519,000 - - - - 5,519,000 

๒๒. โครงการส าคัญที่ 22  โครงการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์

3/11 2 ที่ท าการปกครอง  
อ.ย่านตาขาว 

8,500,000 - - - - 8,500,000 

๒๓. โครงการส าคัญที่ 23  โครงการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณ
ถนนสายเก่า หมู่ที่ 2 ต าบล  
บางเป้า อ.กันตัง 

2/7 3 อบต.บางเป้า 2,000,000 - - - - 2,000,000 

๒๔. โครงการส าคัญที่ 24  โครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอล ต าบล
บางเป้า อ.กันตัง 

3/14 3 อบต.บางเป้า 8,000,000 - - - - 8,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

๒๕. โครงการส าคัญที่ 25 โครงการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ
สวนป่าไม้ยางนาบ้านตะเคียน
หลบฟ้า หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก 
อ.กันตัง 

3/13 3 อบต.บางหมาก 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๒๖. โครงการส าคัญที่ 26 โครงการ
ศูนย์ชุมนเรียนรู้หมู่บา้นต าบล
บ้าหวี อ.หาดส าราญ  

3/11 3 อบต.บ้าหว ี 150,000 - - - - 150,000 

๒๗. โครงการส าคัญที่ 27 โครงการ
ซ่อมแซมถนน  สายเภาเผา-
ควนเร็จ หมู่ที่ 6 ต าบลนาท่าม
ใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/7 3 อบต.นาท่ามใต ้ 9,410,000 - - - - 9,410,000 

๒๘. โครงการส าคัญที่ 28 โครงการ
ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมภิาค 
หมู่ที่ 4 ต าบลควนปริง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

4/19 3 อบต.ควนปริง 432,000 - - - - 432,000 

๒๙. โครงการส าคัญที่ 29 โครงการ
ก่อสร้างหอถังประปาบ้าน
ก านันหมัดเอ็มเอ็ม หมู่ที่ 3 
ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

4/19 3 อบต.ควนปริง 1,500,000 - - - - 1,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

๓๐. โครงการส าคัญที่ 30 โครงการ
ขยายประปาส่วนภมูิภาค      
ในพื้นที่ต าบลคลองปาง  

4/19 2 การประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง 

5,000,000 - - - - 5,000,000 

๓๑. โครงการส าคัญที่ 31 โครงการ
ก่อสร้างทางระบายน้ า ในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 5, 6, 8  ต.คลองปาง  

4/19 3 อบต.คลองปาง 10,000,000 - - - - 10,000,000 

๓๒. โครงการส าคัญที่ 32 โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาขนาด
ใหญ่ ม.1 ต.ควนเมา  

4/19 3 อบต.ควนเมา 30,000,000 - - - - 30,000,000 

๓๓. โครงการส าคัญที่ 33 โครงการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในสวยสาธารณะ
พรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง     
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

1/1 3 อบต.นาโตะ๊หมิง 4,733,000 - - - - 4,733,000 

๓๔. โครงการส าคัญที่ 34 โครงการ
ติดตั้งกล้อง CCTV ต าบลควนปริง 

1/1 3 อบต.ควนปริง 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๓๕. โครงการส าคัญที่ 35 โครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม 
 

3/14 3 อบต.ควนปริง 8,560,000 - - - - 8,560,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

๓๖. โครงการส าคัญที่ 36 โครงการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ต าบลนาพละ อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1/1 3 อบต.นาพละ 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๓๗. โครงการส าคัญที่ 37 โครงการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมระหว่างแนวเขต
เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ    
กับองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโยงใต้ ต.นาโยงเหนือ       
อ.เมืองตรัง 

2/3 3 ทต.นาโยงเหนือ 2,200,000 - - - - 2,200,000 

๓๘. โครงการส าคัญที่ 38 โครงการ
วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กข้าง
ถนนสายหนองจอก-หน้าบ้าน  
ส.อบต.ขวัญชัย-ห้วยหยี หมู่ที่ 
5 ต.นาโยงเหนือ อ.เมืองตรัง 

2/3 3 อบต.นาโยงเหนือ 16,141,000 - - - - 16,141,000 

๓๙. โครงการส าคัญที่ 39 โครงการ
วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กข้าง
ถนนลาดยางหน้าวัดพระพุทธ
สิหิงค์ไปหัวเขา-วัดร้าง ลง
คลองนางน้อย หมู่ที่ 5 ต.นา
โยงเหนือ อ.เมืองตรัง 

2/3 3 อบต.นาโยงเหนือ 16,000,000 - - - - 16,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบ   
และนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ     
และแรงงานคนพิการได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   24,753,600 6,125,000 5,320,000 5,320,000 5,320,000 46,838,600 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบปัญหา
ทางอาชีพและกลุ่มเปราะบาง      
ให้มีงานท าและมรีายได ้

3/11 1 ส านักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

6,338,600 5,225,000 5,225,000 5,225,000 5,225,000 27,238,600 

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรม 
ฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อการมี
งานท าทันทีรองรับตลาดแรงงาน
ในพื้นที่ 

  ส านักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

1,784,000 1,784,000 1,784,000 1,784,000 1,784,000 8,920,000 

- กิจกรรมหลักที ่1.2 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพแรงงาน  (Up 
Skill/Re Skill) 

  ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตรัง 

401,900 401,900 401,900 401,900 401,900 2,009,500 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กิจกรรม  
แปรรูป “ข้าวกรอบไกซ่อสน้ าแดง 
จากข้าวเบายอดม่วง” 

  วิทยาลัยเทคนิคตรัง - 805,000 - - - 805,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรม  
แปรรูป “บราวนี ่ข้าวกระป๋อง” 

  วิทยาลัยเทคนิคตรัง 308,600 - - - - 308,600 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 จัดตั้ง
ธนาคารแพะเสรมิเศรษฐกจิฐาน
รากของชมรมผูสู้งอายุระดับ
ต าบล  

  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 2,839,100 2,839,100 2,839,100 2,839,100 2,839,100 14,195,500 

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 จัดตั้ง
ธนาคารไก่พ้ืนบ้านเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของชมรมผู้สูงอายุระดับ
ต าบล   

  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 

2. โครงการส าคัญที่ 2 กิจกรรมพัฒนา
ต้นแบบเรือไฟฟ้าชนิดเรือหางยาว 
(หัวโทง) พร้อมสถานี อัดประจุไฟฟ้า 

2/3 1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 19,220,000 95,000 95,000 95,000 95,000 19,600,000 

แผนงานที่ 4 พัฒนาการศึกษาทุกระดับ
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
แบบบูรณาการ 

   17,960,000 3,343,000 3,343,000 3,343,000 3,343,000 31,332,000 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
สร้างโอกาสการเขา้ถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี
จังหวัดตรัง 

3/11 1 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000 8,215,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 จัดท า
ข้อมูล (Big data) เด็กด้อย
โอกาสในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 การจดัท า
หลักสตูรวสิามัญ หลักสตูร
วิชาชีพ หลักสูตรเช่ือมโยงเพื่อ
เด็กโอกาส 

         

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 สร้าง
คุณค่า พัฒนาชุมชน เพิ่ม
รายได้และ ความมั่นคงเด็ก
ด้อยโอกาส 

         

2. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

3/11 1 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 8,500,000 

3. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการ
อุดหนุนราชการโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
โครงการอาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนบ้านต้นปรง 

3/11 3 ทต.วังวิเศษ 4,240,000 - - - - 4,240,000 

4. โครงการส าคัญที่ 4 โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังวิเศษ 

3/11 3 ทต.วังวิเศษ 4,240,000 - - - - 4,240,000 

5. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการ
อาหารเสริม (นมเด็กเล็กและเด็ก
โรงเรียนบ้านต้นปรง) 

3/11 3 ทต.วังวิเศษ 2,137,000 - - - - 2,137,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

6. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการ
ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมหลังคา 
ชุมชนต้นปรง 

3/14 3 ทต.วังวิเศษ 1,500,000 - - - - 1,500,000 

7. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์เรยีนรู้การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) จังหวัดตรัง 

3/11 3 ทต.นาตาล่วง 1,500,000 - - - - 1,500,000 

8. โครงการส าคัญที่ 8 โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาล 

3/11 3 ทต.ควนกุน 1,000,000 - - - - 1,000,000 

แผนงานที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลทาง  
ด้านสังคม 

   1,230,000 510,000 510,000 510,000 510,000 3,270,000 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านสังคมรองรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
จังหวัดตรัง 

3/13 1 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

1,230,000 510,000 510,000 510,000 510,000 3,270,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 กิจกรรม 
ติดตั้งฐานข้อมลูในระดบัจังหวัด 

   720,000 - - - - 720,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 
ยุทธศาสตรช์าติ/

แผนแม่บทฯ 
แหล่ง 
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ.  
2569 

พ.ศ.  
2570 

พ.ศ.  
2566-2570 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 กิจกรรม
พัฒนา Application  

   400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในการจัดการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 550,000 

แผนงานที่ 6 การช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค  
ราคาถูก สู้ภยัโควิด-19 จังหวัด
ตรัง 

4/5 1 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดตรัง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

รวมงบประมาณ 446,587,300 33,850,300 32,785,300 32,707,300 32,265,300 578,195,500 
 
 
 
 
 
  



 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน 
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความย่ังยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะสม กับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 
บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  

ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
แผนงานที่ 1 ป้องกันการบุกรุก 
ท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่า 
แบบบูรณาการและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

      ๓,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๑๔๐,๐๐๐ ๓,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๑๔๐,๐๐๐ ๓,๑๔๐,๐๐๐ 13,700,000 

๑. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
ส่งเสริมการปลูกป่าแบบบรูณาการ  
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจังหวัดตรัง  

5/18 1  สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ตรัง 

๓๔๐,000 ๓๔๐,000 ๓๔๐,000 ๓๔๐,000 ๓๔๐,000 1,700,000 

2. โครงการส าคญัที่ 2 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

5/18 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้วยยอด 

1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 3,000,000 

3. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการค่าย
เยาวชนพิทักษ์ป่า 

5/18 ๓ อบต.ในเตา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000 

4. โครงการส าคัญที่ 4  โครงการคา่ย
เยาวชนพิทักษ์ป่า 

5/18 ๓ อบต.ปากแจ่ม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000 

5. โครงการส าคัญที่ 5  โครงการค่าย
เยาวชนพิทักษ์ป่า 

5/18 ๓ อบต.บางด ี
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์    
ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังโดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

      169,749,000 5,582,000 5,582,000 5,582,000 5,582,000 192,077,000 

1. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
จัดการน้ าเสียจังหวัดตรัง   

5/18 1  สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มจ จ.ตรัง 

5,082,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 25,410,000 

2. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าจืดหายาก (ปลาสร้อย
นกเขา และปลาซิวควาย) เพื่อ
ปล่อยลงสูแ่หล่งน้ าธรรมชาต ิ

5/18 1  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์     
น้ าจืดตรัง  

   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

๓. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองตุกเกิด 
หมู่ที่ 6 ต.ท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ 

5/18 ๓ อบต.ท่าสะบ้า  
 

8,000,000 
 

- - - - 8,000,000  
 

๔. โครงการส าคัญที่ 4 โครงการขุดลอก
สระเก็บน้ าอสมท. หมู่ที่ 4 ต าบลบาง
รัก อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/18 ๓ อบต.บางรัก 5,000,000 - - - - 5,000,000 

๕. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการขุด
ลอกคลอง หนองขี้ใต้ หมู่ที่ 6 หมูท่ี่ 
10 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

5/18 ๓ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปะเหลียน 

400,000 - - - - 400,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๖. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการขุดลอก

คลองหลักขัน หมู่ที่ 5 ต าบลสโุสะ 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

5/18 ๓ อบต.สุโสะ 494,000 - - - - 494,000 

๗. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการขุด
ลอกคลองห้วยทุ่งต่อ หมู่ท่ี 6 ต าบล
สุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรงั 

5/18 ๓ อบต.สุโสะ 500,000 - - - - 500,000 

๘. โครงการส าคัญที่ 8 โครงการขุด
ลอกคลองห้วยทุ่งต่อ หมู่ท่ี 7 ต าบล
สุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรงั 

5/18 ๓ อบต.สุโสะ 473,000 - - - - 473,000 

๙. โครงการส าคัญที่ 9 โครงการขุด
ลอกคลองชี หมู่ที่ 2 ท่าสะบ้า 
อ าเภอวังวิเศษ 

5/18 ๓ อบต.ท่าสะบ้า 26,300,000 - - - - 26,300,000 

๑๐. โครงการส าคัญที่ 10 โครงการขดุ
เจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนาย 
ฉัตรชัย คงยิ่ง (ลานเท) พร้อมท่อ
เมน หอถัง หมู่ที่ 3 ต.อ่าวตง 
อ าเภอวังวิเศษ 

5/18 ๓ อบต.อ่าวตง 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๑๑. โครงการส าคัญที่ 11 โครงการ   
ขุดลอกฝายห้วยยิงหมีพร้อมประตู
ฝายและถนนรอบฝายห้วยยิงหมี 
หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 

5/18 ๓ อบต.อ่าวตง 50,000,000 - - - - 50,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๑๒. โครงการส าคัญที่ 12 โครงการ

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง
และขยายเขตประปา  หมู่ที่ 14  
ต.อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 

5/18 ๓ อบต.อ่าวตง 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๑๓. โครงการส าคัญที่ 13 โครงการ
ขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้ า       
ต.อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 

5/18 ๓ อบต.อ่าวตง 45,000,000 - - - - 45,000,000 

๑๔. โครงการส าคัญที่ 14 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่งแม่น้ าตรัง  

5/18 ๓ ทต.ห้วยนาง 10,000,000 - - - - 10,000,000 

๑๕. โครงการส าคัญที่ 15 โครงการ
ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อม ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ต.ปากแจม่ อ.ห้วยยอด 

5/18 ๓ อบต.ปากแจ่ม 10,000,000 - - - - 10,000,000 

๑๖. โครงการส าคัญที่ 16 โครงการ
ขุดลอกคลองล าซาน ต.โคกสะบ้า 
อ.นาโยง จ.ตรัง 

5/18 ๓ อบต. โคกสะบ้า 5,000,000 - - - - 5,000,000 

17. โครงการส าคัญที่ 17 โครงการขดุ
เจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง
และขยายเขตประปา  หมู่ที่ 14 
ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ 
 

5/18 ๓ อบต.อ่าวตง 1,000,000 - - - - 1,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

      - 495,000 - - - 495,000 

1. โครงการส าคญัที่ 1 โครงการระบบ
ควบคุมหม้อ  ไอน้ าด้วย IOT 
(Smart Boiler)  
   - กิจกรรมหลักท่ี ๑.๑ ส ารวจ
สภาพปัญหาเบื้องต้น และก าหนด
แผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหาร   
ของบริษัท  
    - กิจกรรมหลักท่ี 1.2 การ
ส ารวจสภาพทั่วไปของระบบการ
ผลิต พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูล  
    - กิจกรรมหลักท่ี ๑.3 การ
ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอน
การท างานในการสร้างระบบ
อัตโนมัต ิ 
    - กิจกรรมหลักท่ี ๑.4 ให้
ค าปรึกษาการสร้างเครื่องจักรและ
ทดสอบประสิทธิภาพ  
    - กิจกรรมหลักท่ี ๑.5 ถ่ายทอด
ความรู ้ 

5/23  1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

- 495,000 - - - 495,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
แผนงานที่ 4 บูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      65,886,900 4,025,900 29,986,900 3,125,900 29,986,900 133,012,500 

1. โครงการส าคญัที่ 1 โครงการ smart 
city น าร่องเพื่อพัฒนาและติดตั้ง
เครื่องตรวจวดัคุณภาพอากาศด้วย
ระบบดิจิทลัเพื่อการตัดสินใจเมือง
อัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    ติดตั้งเครื่องตรวจวดัคุณภาพ
อากาศด้วยระบบดิจิทลัเพื่อการ
ตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคณุภาพอากาศแบบก่ึงถาวร
ด้วยระบบดิจิทัล จ านวน  

5/18  ๑ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 

   900,000  900,000 - - - 1,800,000 

2. โครงการส าคญัที่ 2 โครงการ smart 
city การจดัการน้ าเสียจังหวัดตรัง  
    - กิจกรรมหลักท่ี 2.1 กิจกรรม
เฝ้าระวังป้องกัน และติดตั้งชุดสาธติ
การเทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย
ชุมชนส าหรับครัวเรือนริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง โดยการมสี่วนร่วม ของชุมชน 

5/18 ๑  สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ตรัง / ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ ตามแนว
พระราชด าริ 
ภาคใต ้

5,000,000  - - - - 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
- กิจกรรมหลักที่ 2.2 กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจดัการ
น้ าเสยีชุมชนส าหรับครวัเรอืนรมิฝั่ง
แม่น้ าตรัง 

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 กิจกรรมส ารวจ
พื้นทีแ่ละคดัเลือกครัวเรือนตน้แบบ
เพื่อติดตั้งชุดสาธิตถังดักไขมัน 

- กิจกรรมหลักที่ 2.4  กิจกรรม 
ติดตามและตรวจสอบคณุภาพน้ าทิ้ง
จากชุดสาธิตระบบบ าบดัน้ าเสยี
ครัวเรือนต้นแบบ    

 - กิจกรรมหลักที่ 2.5 กิจกรรมจดัซือ้
ชุดตรวจวัดคณุภาพน้ าเคลื่อนที่หลาย
ตัวแปรให้กับหน่วยเคลื่อนที่เร็วของ
ศูนย์ด ารงธรรมประจ าอ าเภอ  

3. โครงการส าคัญที่ 3  โครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง  

- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 กิจกรรม
จัดวางปะการังเทียมรูปโดม เพื่อ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 

5/18 ๑  สนง.ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 /สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง /  

2๖,861,000  - 2๖,861,000 - 2๖,861,000 80,583,000 



- 240 - 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
- กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมการ

จัดสร้างบ้านปลา  (ซั้งแบบภมูิปัญญา
ชาวบ้าน) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชายฝั่ง 

- กิจกรรมหลกัที่ 3.3 กิจกรรม
บริหารจัดการขยะโดยใช้บูมดกัขยะ 

- กิจกรรมหลกัที่ 3.4 กิจกรรม 
ท าความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนตรังสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน สร้างเครือข่ายเกบ็
ขยะทะเลและอนุรกัษ์ทะเลตรัง 

- กิจกรรมหลกัที่ 3.5 กิจกรรม
อบรมด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

- กิจกรรมหลกัที ่3.6 กิจกรรม 
ด าน้ าเก็บขยะทะเลแนวปะการังหรอื
บริเวณปะการังเทียม 

- กิจกรรมหลกัที่ 3.7 กิจกรรม
ติดตัง้ทุ่นผกูเรือเพื่อการอนรุักษ ์

- กิจกรรมหลกัที่ 3.8 กิจกรรม 
วันทะเลโลก 

 
 

สนง.ประมง จ.
ตรัง/มทร.ตรัง/
มูลนิธิอันดามัน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
- กิจกรรมหลกัที่ 3.9 กิจกรรม

สรา้งเครอืข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรสตัว์
น้ าโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

- กิจกรรมหลักท่ี ๓.๑๐ กิจกรรม
อบรมหลักสูตรขยะทะเลเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอยา่งยั่งยนื 

4.  โครงการส าคญัที่ 4 โครงการ 
บูรณาการส่งเสรมิไม้เทพทาโรเพื่อ
ใช้ประโยชน์ทางยาและผลิตภณัฑ์
เพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ    

- กิจกรรมหลักท่ี ๔.๑ กิจกรรม
การสร้างการรับรู้เรื่อง โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

- กิจกรรมหลักท่ี ๔.๒ กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้าน
การเพาะช ากลา้เทพทาโรและการ
กลั่นน้ ามันหอมระเหยจากเทพทาโร 

 

5/18  1 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง/สวนพฤกษฯ
ทุ่งค่ายจังหวัด
ตรัง/การยางแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดตรัง / สนง.
พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง/สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ตรัง 

๖๐๕,๙๐๐ ๖๐๕,๙๐๐ ๖๐๕,๙๐๐ ๖๐๕,๙๐๐ ๖๐๕,๙๐๐ 3,029,500 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
กิจกรรมหลักที่ ๔.3 กิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกไม้เทพทาโรเพื่อ
สร้างรายได้เสริม - 

- กิจกรรมหลักที่ ๔.4 กิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโรให้เป็น
สินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาว 

- กิจกรรมหลักที่ ๔.5 กิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด า ริ สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)  

5. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการรักตรัง 
รักษ์โลกด้วยมือเรา   

5/18 1 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม จ.ตรัง 

1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 8,100,000 

6. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการน ารอ่ง
เพื่อพัฒนาและตดิตั้งเครื่องตรวจวดั
คุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทลัเพื่อ
การตัดสินใจและส่งเสรมิการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม 

5/18 1 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม จ.ตรัง 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000 

7. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการ     
หนึ่งต าบลหนึ่งคลองต้นแบบ  

5/19 ๓ อบต.นาชุมเห็ด 30,000,000 - - - - 30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
แผนงานที่ 5  สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการ
ขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 

      12,792,000 - - - - 12,792,000 

๑. โครงการส าคัญที่ 1  โครงการ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะชุมชน  

5/18 ๒ ส านักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

10,000,000 - - - - 10,000,000 

๒. โครงการส าคัญที่ 2  โครงการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี
อ าเภอหาดส าราญแบบบรูณาการ 

5/18 2 อ าเภอหาดส าราญ 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๓. โครงการส าคัญที่ 3  โครงการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี
อ าเภอสิเกาแบบบูรณาการ 

5/18 2 อ าเภอสิเกา 1,792,000 - - - - 1,792,000 

แผนงานที่  6 แก้ปัญหาการกัดเซาะ
ริมตลิ่งแม่น้ า และชายฝ่ัง 

      2,226,392,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 2,926,392,000 

๑. โครงการส าคัญที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ า
ตรัง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

5/19  1 ส านักงานโยธา     
ธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง 

26,000,000  - - - - 26,000,000  

๒. โครงการส าคัญที่ 2 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ า
ตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลนาท่ามใต้ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

5/19  1 ส านักงานโยธา     
ธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง 

15,000,000  - - - - 15,000,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๓. โครงการส าคัญที่ 3 โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิคลอง
ยางยวน หมู่ที่ 8  ต าบลหนองช้าง
แล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  

5/19  1  ส านักงานโยธา     
ธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง 

13,000,000  - - - - 13,000,000  

๔. โครงการส าคัญที่ 4  โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ แม่น้ า
ตรัง วัดท่าไทร หมู่ที่ ๒ ต าบลบางดี 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

52,000,000 - - - - 52,000,000 

๕. โครงการส าคัญที่ 5 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ า
ตรัง หมู่ที่ ๔ ต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

40,000,000 - - - - 40,000,000 

๖. โครงการส าคัญที่ 6 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิคลอง
ปะเหลยีนพร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์ 
หมู่ที่ ๓  ต าบลท่าพญา อ าเภอ       
ปะเหลยีน  จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

60,000,000 - - - - 60,000,000 

๗. โครงการส าคัญที่ 7 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ า
ตรัง หมู่ที่ ๖ ต าบลบางรัก อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

27,000,000 - - - - 27,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๘. โครงการส าคัญที่ 8 โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ า
ตรัง บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๒  ต าบล
หนองช้างแล่น อ าเภอห้วยยอด      
จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

90,000,000 - - - - 90,000,000 

๙. โครงการส าคัญที่ 9 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ า
ตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(บริเวณโค้งตูลลููด) ต าบลบางหมาก 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

90,000,000 - - - - 90,000,000 

๑๐. โครงการส าคัญที่ 10 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
แม่น้ าตรังหมู่ที่ ๑  ต าบลห้วยนาง  
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

42,000,000 - - - - 42,000,000 

๑๑. โครงการส าคัญที่ 11 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
คลองปะเหลียน หมู่ท่ี ๒  ต าบล
ทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

60,000,000 - - - - 60,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๑๒. โครงการส าคัญที่ 12  โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
แม่น้ าตรัง บ้านท่ามะพร้าว     
หมู่ที่ ๖  ต าบลเขากอบ อ าเภอ
ห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ  
และผังเมือง 

90,000,000 - - - - 90,000,000 

๑๓. โครงการส าคัญที่ 13 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
คลองสว่าง  บ้านห้วยเหรียง     
หมู่ที่ ๓  ต าบลนาโต๊ะหมิง  อ าเภอ
เมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ  
และผังเมือง 

60,000,000 - - - - 60,000,0000 

๑๔. โครงการส าคัญที่ 14 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
คลองสว่าง  บ้านโคกหว้าน       
หมู่ที่ ๒  ต าบลนาโตะ๊หมิง 
อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

57,000,000 - - - - 57,000,000 

๑๕. โครงการส าคัญที่ 15 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
คลองล าภรูา บ้านนางอ         
หมู่ที่ ๑๐ ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

60,000,000 - - - - 60,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๑๖. โครงการส าคัญที่ 16  โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
คลองล าภรูา บ้านยางขาคีม หมู่ที่ 
๔ ต าบลล าภูรา  อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

73,000,000 - - - - 73,000,000 

๑๗. โครงการส าคัญที่ 17 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
คลองชีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์    
ขุมชนต้นปรง ชุมชนรัษฎา 
เทศบาลต าบลวังวิเศษ  หมู่ที่ ๑ 
และ ๔ ต าบลวังมะปรางเหนือ       
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

90,000,000 - - - - 90,000,000 

๑๘. โครงการส าคัญที่ 18 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิทะเล
บ้านหลังเขา หมู่ท่ี ๕ ต าบลเกาะ
ลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

78,000,000 - - - - 78,000,000 

๑๙. โครงการส าคัญที่ 19  โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
คลองปากปรน หมู่ที่ ๑ ต าบล
หาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ 
จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

40,000,000 - - - - 40,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๒๐. โครงการส าคัญที่ 20 โครงการ

ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมใน
พื้นที่ชุมชนเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

40,000,000 - - - - 40,000,000 

๒๑. โครงการส าคัญที่ 21 โครงการ
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม    
ในพื้นที่ชุมชนเมืองตรัง        
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

250,000,000 - - - - 250,000,000 

๒๒. โครงการส าคัญที่ 22 โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักและ
ระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ีชุมชน
ปะเหลยีน อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

5/19 ๒ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

200,000,000 - - - - 200,000,000 

๒๓. โครงการส าคัญที่ 23 โครงการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาด
หัวหิน หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา 

5/19 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

100,000,000 - - - - 100,000,000 

๒๔. โครงการส าคัญที่ 24 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ     
แม่น้าตรัง ช่วงที่2  

5/19 ๓ อบต.ท่าสะบ้า 
 

150,500,000  
 

- - - - 150,500,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๒๕. โครงการส าคัญที่ 25 โครงการ

ก่อสร้างฝายน้าล้นหานปากสุหรา  
5/19 ๓ อบต.ท่าสะบ้า 

 
10,000,000  

 
- - - - 10,000,000  

 

๒๖. โครงการส าคัญที่ 26  โครงการ
เรยีงหินพนังกัน้น้ า ต าบลหนอง
ตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 ๓ อบต หนองตรุด 30,000,000 - - - - 30,000,000 

๒๗. โครงการส าคัญที่ 27 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลอง
นางน้อย หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 
ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

5/19 ๓ ทต.โคกหล่อ 5,000,000 - - - - 5,000,000 

๒๘. โครงการส าคัญที่ 28 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบ
เรียงหินใหญ่ หาดคลองสน      
หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

5/19 ๓ อบต.บ่อหิน 29,342,000 - - - - 29,342,000 

๒๙. โครงการส าคัญที่ 29 โครงการ
ก่อสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณหาด
คลองสน - หาดหัวหนิ หมู่ที่ 2 - 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา 
จังหวัดตรงั 

5/19 ๓ อบต.บ่อหิน 20,000,000 - - - - 20,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๓๐. โครงการส าคัญที่ 30 โครงการ

ก่อสร้างผนังกั้นน้ าสายเทศบาล 
12 รมิแม่น้ าตรัง ต.คลองปาง 

5/19 ๓ ทต.คลองปาง 1,500,000 - - - - 1,500,000 

๓๑. โครงการส าคัญที่ 31 โครงการ
สร้างฝายน้ าล้น คลองน้ าตกร้อย
ช้ันพันวัง หมู่ที่ 11 ต.อ่าวตง 

5/19 ๓ อบต.อ่าวตง 1,000,000 - - - - 1,000,000 

๓๒. โครงการส าคัญที่ 32 โครงการ
สร้างฝายชะลอน้ า คลองชี พร้อม
วางผนังหิน หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง 

5/19 ๓ อบต.อ่าวตง 80,000,000 - - - - 80,000,000 

๓๓. โครงการส าคัญที่ 33 โครงการ
ก่อสร้างพนัง  กั้นน้ าจุดวัดเหรียง
ท่าไทร ต.บางด ี

5/19 ๓ อบต.บางด ี 20,000,000 - - - - 20,000,000 

๓๔. โครงการส าคัญที่ 34 โครงการ
ก่อสร้างพนัง  กั้นน้ าช่วงที่ 1 ไส
นาว-ล าซาน หมู่ท่ี 1 ช่วงที่ 2 
คลองล าซาน – ศูนย์ป่าสาคู หมู่ที่ 
1 ต าบลโคกสะบ้า หมู่ที่ 7 ต าบล
นาข้าวเสีย 

5/19 ๓ อบต.โคกสะบ้า 3,600,000 - - - - 3,600,000 

๓๕. โครงการส าคัญที่ 35 โครงการ
สร้างผนังกั้น/เขื่อนตลิ่งพังคลอง
ปากปรน ต.หาดส าราญ 

5/19 ๓ อบต.หาดส าราญ 33,000,000 - - - - 33,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
๓๖. โครงการส าคัญที่ 36 โครงการ

ก่อสร้างผนังกั้นน้ าท่าเทียบเรือ
แหลมลูกไม้ ต.หาดส าราญ 

5/19 ๓ อบต.หาดส าราญ 1,200,000 - - - - 1,200,000 

๓๗. โครงการส าคัญที่ 37 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิ
แม่น้ าตรังหลังวัดไพรสณฑ์ – 
บ้านอดีตผู้ใหญ่จิตร ต.นาตาล่วง 
อ.เมืองตรัง     จ.ตรัง 

5/19 ๓ ทต.นาตาล่วง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 

๓๘. โครงการส าคัญที่ 38 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  หมู่ที่ 
3 คลองนางน้อย (ข้างละ 300 
เมตร 2 ข้าง) ต.บางรัก อ.เมือง
ตรัง 

5/19 3 อบต.บางรัก 21,000,000 - - - - 21,000,000 

๓๙. โครงการส าคัญที่ 39 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 
คลองนางน้อย ต.บางรัก          
อ.เมืองตรัง 

5/19 3 อบต.บางรัก 5,250,000 - - - - 5,250,000 

๔๐. โครงการส าคัญที่ 40 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 6 
แม่น้ าตรัง ต.บางรัก  อ.เมืองตรัง 

5/19 3 อบต.บางรัก 7,000,000 - - - - 7,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
41. โครงการส าคัญที่ 41 โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลอง
สว่าง บ้านโคกหว้าน หมู่ที่ 2     
ต.บางรัก อ.เมืองตรัง 

5/19 3 อบต.บางรัก 55,000,000 - - - - 55,000,000 

42. โครงการส าคัญที่ 42 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลอง
สว่าง บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 3    
ต.บางรัก อ.เมืองตรัง 

5/19 3 อบต.บางรัก 60,000,000 - - - - 60,000,000 

แผนงานที่ 7 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
คุ้มครองพะยูน และถิ่นที่อยู่อาศัย 
และสัตว์ทะเลหายาก 

      10,926,000 3,346,000 9,126,000 3,346,000 9,126,000 35,870,000 

1.  โครงการส าคญัที่ 1 โครงการตาม
แผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล
จังหวัดตรัง  
- กิจกรรมหลักท่ี 1.1  ลาดตระเวน 

คุ้มครอง เฝ้าระวัง พะยูน และ
แหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน พื้นที่
จังหวัดตรัง 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2  ติดตั้งทุ่น
แนวเขต หญ้าทะเล 

5/18 ๑  สนง.ทรัพยากร  
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 /   
มทร.ตรัง 

๕,๗๘๐,000  - ๕,๗๘๐,000 - ๕,๗๘๐,000 17,340,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 จัดฝึกอบรม

แนวทางและมาตรการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ปลูกและ
ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล เพื่อเป็น
แหล่งอาหารของพะยูน 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ค่ายเยาวชน
มัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.6 กิจกรรม    
วันพะยูนแห่งชาติ 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.7 กิจกรรอบรม
ให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชน
โรงเรียนบริเวณชายฝั่งทะเล     
อันดามันของจังหวัดตรัง รวมถึง
โรงเรียนบนเกาะลิบง เกาะมุกด์ 
และเกาะสุกรในการอนุรักษ์  
พะยูนและหญ้าทะเล 

๒.  โครงการส าคญัที่ 2  โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

 

5/18  1 สนง.ทรัพยากร  
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 /     
ม.สงขลานครินทร์

๓,๓๔๖,000 ๓,๓๔๖,000 ๓,๓๔๖,000 ๓,๓๔๖,000 ๓,๓๔๖,000 16,730,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ  
ประเด็นแผนพัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
/ แผนแม่บทฯ   

 แหล่ง  
งปม. 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.  

2566 
พ.ศ.  

2567 
พ.ศ.  

2568 
พ.ศ.  

2569 
พ.ศ.  

2570 
พ.ศ.  

2566 - 2570 
- กิจกรรมหลักท่ี 2.1  จัดเตรียม

พันธุ์หญ้าทะเลพร้อมข้อมลูการ
ปลูกตามหลักวิชาการเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.2 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอนุรักษ์
หญ้าทะเล เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

วิทยาเขตตรัง 

๓. โครงการจัดสร้างทางขึ้น – ลงเรือ 
(Slip way)    

5/18  1 สนง.ทรัพยากร  
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที ่7 

1,800,000  - - - - 1,800,000 

รวมงบประมาณ 2,488,885,900 55,588,900 87,834,900 54,193,900 87,834,900 3,314,338,500 

 
 



ส่วนที่ 4 
โครงการแบบย่อ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรกรรมอุตสาหกรรมที่มั่นคง
และยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ โครงการตรวจคดักรองค้นหาความเสี่ยงสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนจากภัย

สารเคมีก าจดัศัตรูพืชและส่งเสรมิสุขภาพ ลดเสีย่ง ลดโรคด้วยสมุนไพรไทยจังหวัด
ตรัง  

2.  ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตผุล 

สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชไดถู้กน ามาใช้อย่างแพร่หลายซึ่งมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ทั้งตัวเกษตรกรผู้ฉีดพ่นสารเคมี และยังมีสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางด้าน
การเกษตร เช่นพืชผัก หรือแม้แต่สัตว์น้ าจึงท าให้ประชาชนผู้บริโภคทุกคนมีโอกาส
ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีอ่อนแอจนก่อให้เกิดโรคมากมาย
เช่น เหน็บชา โลหิตจาง แพ้พิษสารเคมี หรือมะเร็ง ปัจจุบันการตรวจคัดกรอง ค้นหา
ภาวะเสี่ยงเบื้องต้น  มีเทคโนโลยีที่ง่ายและราคาถูก รวมถึงผู้ที่มีภาวะเสี่ยงก็สามารถ
ส่งเสริมสุขภาพได้ทั้งการให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้สมุนไพรไทยล้าง
พิษ อันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อลดโรคร้ายแรงที่จะเกิดตามมา 

จากการเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลผลการตรวจเลือดประชาชนจังหวัดตรัง  
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๑ พบว่า มีประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัย 
อยู่ระหว่างร้อยละ ๑๐.๖๓ – ๒๔.๙๕ และในปี ๒๕๖๑  มีแนวโน้มจะสูงขึ้น  ทั้งนี้ ผู้
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ จังหวัดตรังจึงได้ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยรางจืดเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยง ซึ่งจากข้อมูลพบว่าวิธีดังกล่าวได้ผลดี  โดยท าให้
กลุ่มเสี่ยงกลับไปเป็นกลุ่มปกติ ถึงร้อยละ ๙๓.๕ -๙๕.๐  จังหวัดตรังได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อรองรับปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย ซึ่ งกลุ่มหนึ่งที่ เป็น
เป้าหมายส าคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพคือกลุ่มวัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตร 
เนื่องจากกลุ่มนี้คือก าลังหลักของสังคมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลสถาบัน
ครอบครัวหนึ่ง  รวมทั้งช่วยเหลือให้ผู้หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป  โดย
ด าเนินงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็ก
และเยาวชน  สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ให้เกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคในจังหวัดตรังทุกอ าเภอไดร้บัการ  เจาะเลือด  
ตรวจคัดกรอง ค้นหาระดับสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างในร่างกายโดยวิธี  Reactive 
Paper test  

๒. เพื่อให้เกษตรการและประชาชนทุกคนท่ีตรวจพบภาวะเสีย่ง ในระดับ  
    มีความเสี่ยงและ ระดับไม่ปลอดภัย ได้รับการส่งเสรมิสุขภาพด้วย 
    สมุนไพรไทย 
๓. ส่งเสริมใหเ้กษตรและประชาชนมีความรูเ้รื่องสมุนไพรรางจืดมากข้ึน 
   และสามารถใช้บริโภค ลดความเสี่ยงโรคที่เกิดจากพิษสารเคมีก าจดั 
   ศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอ าเภอในพื้นที่จังหวัดตรัง 

5. กิจกรรมหลัก (ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการ 
บรรลุวตัถุประสงค์) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.๑.ค่าจัดบริการ 
งบประมาณ ๗๑๒,๑๕๐ บาท 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สสจ.
ตรัง 

๕.๑.๑ ค่าวสัดุชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยง  ๑๒,๕๐๐ ราย 
๕.๑.๒ ค่าสมุนไพรรางจดื จ่ายใหก้ับกลุ่มเสี่ยง   ๓,๐๐๐ โดส้ 
๕.๑.๓ จัดท าเอกสารคู่มือความรู้  ๑๒,๕๐๐ คน 
๕.๑.๔ กิจกรรมประชาสมัพันธ์และสื่อสารประชาชนสร้างการรับรูผ้า่นสื่อ 
         ๑๒๕,๐๐ คน          
๕.๑.๕ แบบสอบถามประกอบการตรวจคัดกรอง ๑๒,๕๐๐ คน 

5.๒.ค่าใช้จ่ายในพัฒนา
บุคคลากร  
งบประมาณ ๘๔,๙๕๐ บาท 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สสจ.
ตรัง 

๕.๒.๑ อบรมครู ก. ๓๐ คน 
๕.๒.๒ อบรมเจ้าหน้าที่ รพ./รพ.สต. (ครู ข.) ๑๓๕ คน        
๕.๒.๓ ประชุมเจ้าหนา้ที่ สรุปผลโครงการ  ๑ ครั้ง/ ๕๐ คน        

6.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

7.ระยะเวลาในการด าเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน ๒๕๖6 

8.งบประมาณ (บาท)   797,100 บาท 

9.ผลผลิต (output) ๙.1 แนวโน้มสถานการณค์วามเสีย่งสุขภาพของประชาชนจากสารเคมี  
      ตกค้างในร่างกายเหลือไมเ่กนิร้อยละ ๒๔ 
๙.๒ มาตรการส่งเสรมิการลดผลกระทบจากโรคที่สืบเนื่องจากพิษ 
      สารเคมีก าจัดแมลงได้อย่างมปีระสิทธิภาพอย่างน้อย ๑ มาตรการ   
๙.๓ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถใช้ 
      สมุนไพรรางจืดเพื่อป้องกันพิษจากสารเคมีก าจดัศัตรูพืชที่ปนเปื้อน 
      มากับอาหารทุกรายที่พบ มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภ ั

10. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
(Outcome) 

เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องปลอดภัยและประชาชน 
เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันโรค 
และส่งเสรมิสุขภาพที่ด ี
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน                                               

  
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลกัษณ์พื้นถิ่นตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการผลติ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของจังหวัด        

ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด        

ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
4. หลักการและเหตุผล     จังหวัดตรังมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 1.7 ล้านไร่ แต่มีพืชหลัก 2 ชนิด ได้แก่ยางพารา 

และปาล์มน้ ามัน กว่า 1.6 ล้านไร่ ซึ่งเมื่อพืชหลักมีปัญหาทั้งในด้านการผลิตและการตลาด 
จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องหาพืชทางเลือกใหม่ที่มี
ศักยภาพมาส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรให้ลดความเสี่ยงดังกล่าว 
    พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญในการผลิตและการแปรรูป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) 
สมุนไพรเข้ามามบีทบาทในการช่วยรักษาผูป้่วยสีเขียว ซึ่งสามารถช่วยผูป้่วยให้มีอาการดขีึน้ 
โดยไม่ต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบันที่มีจ านวนจ ากัดและต้องน าเข้าจากต่างประเทศ            
โดยศักยภาพของจังหวัดตรังในส่วนของปลายน้ า คือด้านการแปรรูป มีโรงพยาบาลห้วยยอด
ได้ขับเคลื่อนการแปรรูปสมนุไพรมาตัง้แต่ปี 2548 และไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐในการจัดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปสมุนไพร โดยรับซื้อจากเกษตรกรในพ้ืนที่และ
ต่างจังหวัด ซึ่งภายในจังหวัดตรังการปลูกสมุนไพรยังไม่แพร่หลายมากนัก เพราะพืชที่       
ส่วนใหญ่เป็นการท าพืชเชิงเดียว 
     จังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์พื้นถิ่นตรัง โดยจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า โดยเน้นสมุนไพรที่มี
ศักยภาพในจังหวัดตรัง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรภายในจังหวัดตรัง 
2. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดตรัง 
1) เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้มีการปลูกพืชร่วมยาง สร้างรายได้
นอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากยางพาราเพียงอย่างเดียว 
2) เพื่อสร้างรายเพิ่มให้เกษตรกรชาวสวนยางประมาณ ๑๗,๖๐๐ บาท/ไร่ 
3) เพื่อส่งเสริมให้ท าเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ(กระท่อม) ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนจังหวัดตรัง
จ านวน ๕ วิสาหกิจชุมชน 
2) เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชกระท่อมประมาณ ๑๗,๖๐๐ 
บาท/ไร่ 
๓) เกษตรกร ๗๕ รายมีการปลูกพืชกระท่อมเป็นพืชร่วมยาง 
๑) ปริมาณยาสมุนไพรมีการผลิตมากกว่า ๑๐๐% ของปี ๒๕๖๔ 
๒) เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรให้กับโรงงานแปรรูปและผลิต
ยาสมุนไพร เพิ่มขึ้น ๘๐% จากปี ๒๕๖๔ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลติยาสมุนไพรส าหรับโรงงานแปรรปู/ผลิตยา     

   สมุนไพรและส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยในแหล่งท่องเที่ยว 
2. กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกพืชกระท่อมร่วมยางพาราเพื่อเพ่ิมรายได้ 
4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร 
5.กิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา่ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
6. กิจกรรมส่งเสรมิและเช่ือมโยงตลาดสินค้าสมุนไพรจังหวัดตรัง 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรส าหรับโรงงานแปรรูป/ผลิตยาสมุนไพร
และส่งเสรมิอาชีพการนวดแผนไทยในแหล่งท่องเที่ยว 
งบประมาณ  5,160,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือขา่ยเกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดตรัง 
450,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 3  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อมร่วมยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ 
๑,๕00 ,000 บาท 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 

8.3กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและแปรรูปพืชสมุนไพร 
 2,400,00 บาท (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2568 – 2570) 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรงั 

8.3กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมมลูค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
695,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

8.3กิจกรรมหลักที่ 6  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมและเช่ือมโยงตลาดสินค้าสมุนไพรจังหวัดตรัง 
2,680,000 บาท (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2567 – 2570) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรงั 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการ 
      ด าเนินโครงการ 

1 ต.ค.2565 – 30 ก.ย.2566 

11. งบประมาณ 7,805,100 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อการแปรรูปอย่างน้อย 50 ไร่ 

2. เกิดกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพร จ านวน 5 กลุ่ม 
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชกระท่อมประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท/ไร่ 
4. เกษตรกรชาวสวนยางมีการปลูกพืชร่วมยางกระท่อมจ านวน ๗๕ ไร่  
5. จ านวนและมลูค่าผลิตภัณฑ์สมนุไพร เพิ่มขึ้น ๖๐% จากงบประมาณ ๒๕๖5 
6. เกษตรกรในพื้นที่มีรายไดจ้ากวตัถุดิบสมุนไพรให้กับโรงงานแปรรปูและผลิตยา
สมุนไพร เพิ่มขึ้นมากกว่า ๘๐% จากงบประมาณ ๒๕๖5 
7. โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดับต าบล ในจังหวัดตรัง       
มียาสมุนไพรทีม่ีคุณภาพ เพียงพอ ส าหรับใช้ในการบริการผูป้่วย 
8. เกษตรกรในพื้นที่มีรายไดจ้ากวตัถุดิบสมุนไพรให้กับโรงงานแปรรปูและผลิตยา
สมุนไพร ไมต่่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อป ี

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการท าสวนยาง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

        แบบฟอร์มโครงการแบบยอ่ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา 
2. ชื่อแผนงาน การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
3. แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
4. หลักการและเหตุผล     ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของตรัง เนื่องจากเป็นพืชที่มีบทบาทส าคัญ      

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม     
ในปัจจุบันยางพารามีราคาตกต่ า เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาเรื่องอุปสงค์และ
อุปทาน  ของสินค้ายางพาราและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนมีจังหวัดและประเทศ
ผลิตยางพารารายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดงักล่าว การส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวน
ยางมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เสริมนอกจากการท าอาชีพสวนยางจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งดังกล่าว คือการลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิต, การบริหาร
จัดการวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่มีสิ่งปลอมปน,  การส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ตลอดจนการเลี้ยงปลาหมอ        ในบ่อผ้าใบ จากแนวคิดดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง, วิทยาลัยการอาชีพตรัง, 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จึงได้ร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการสร้างรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา” โดยมีกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมได้แก ่
๑. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติที่มีคุณภาพและปราศจากสิ่งปลอมปน โดยมี
วัตถุประสงค์ลดปัญหาการปนเปื้อนของผลผลิตของชาวสวนยางส่งผลต่อการกดราคาของโรงงาน
แปรรูปยาง และภาพลักษณ์ผลผลิตที่ ด้อยคุณภาพของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดตรัง 
ในฐานะเมืองที่เป็นแหล่งก าเนิดยางพารา 
๒. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรมมีดกรีดยางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
จังหวัดตรัง เป็นการหาแนวทางลดต้นทุน ในการลับมืดของเกษตรกรชาวสวนยาง และคิดค้น
นวัตกรรม ด้านมีดกรีดยางต่อไปในอนาคต 
๓. กิจกรรมเลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบในสวนยางพารา เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้มีอาชีพเสริม
นอกจากสวนยาง และสามารถบริโภค และจ าหน่ายเพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่ง 
๔. กิจกรรมนวัตกรรมการผลิตรวจจราจรจากน้ ายางพารา เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ในการ     
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาพารา เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าด้านยางพารา 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และสร้างสถานศึกษาในท้องถิ่นเป็นการน า
องค์ความรู้เพื่อยกระดับเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดตรังต่อไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มนอกจากอาชีพสวนยางพารา จากกิจกรรม การเลี้ยงปลา
หมอในบ่อผ้าใบ และ การผลิตกรวยจราจร 
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมีดกรีดยางพารา ภายใต้การวิจัยของ
ส่วนงานราชการในจังหวัดตรัง สู่การเป็นอัตลักษณ์ 
๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตวัตถุดิบยางพาราที่มีคุณภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ไม่มีสิ่งปลอมปนของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง 
๔. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าปลายน้ าที่มีคุณภาพ จากการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพท่ีมีความหลากหลายเนื่องการประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว       
และปัญหาราคายางท่ีมีความผันผวน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรวยยาง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๒. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ด้านการคัดแยกสิ่งปลอมปนในยาง 
๓. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้การใช้มีดกรีดยางอย่างถูกวิธี 
๔. เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ในการสร้างอาชีพการเลี้ยงปลาหมอ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ทุกอ าเภอในจังหวัดตรัง จ านวน 4 รุ่นๆละ   ๒o คน 
2. วัตถุดิบยางธรรมชาติที่ป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม มีสิ่งปลอมปน ลดลง 10 
เปอร์เซ็นต์ 

                3. เกษตรกรชาวสวนยางจ านวน ๔๐๐ คน ได้รับความรู้ด้านการใช้มีดกรีดยางอย่าง
ถูกวิธี 
                 4. เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอเป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท/
บ่อ/ปี 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติที่มีคุณภาพและปราศจากสิ่งปลอมปน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 
 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมสร้างการเรยีนรู้และต่อยอดนวัตกรรมมีดกรีดยางให้กับเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจังหวัดตรัง 
๘๐๓,๙๐๐ 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 

8.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเลี้ยงปลาหมอในบ่อผา้ใบในสวนยางพารา 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 

8.๔ กิจกรรมหลกัที่ ๔ 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมนวตักรรมการผลติกรวยจราจรจากน้ ายางพารา 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

11. งบประมาณ ๖,๑๐๓,๙๐๐ บาท 
12. ผลผลิต (Output) ๑.  สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและเกษตรกร     ชาวสวนยางพารา ทุก

อ าเภอในจังหวัดตรัง จ านวน 4 รุ่นๆละ   ๒o คน 
๒. วัตถุดิบยางธรรมชาติที่ป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมีสิ่งปลอมปน ลดลง 10 
เปอร์เซ็นต์ 

   ๓. เกษตรกรชาวสวนยางจ านวน ๔๐๐ คน ได้รับความรู้ด้านการใช้มีดกรีดยางอย่างถูกวิธี 
   ๔. เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงปลาหมอเป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท/
บ่อ/ปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

๑. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรวยยาง 
๒. เกษตรกรชาวสวนยางได้รบัความรู้ด้านการคัดแยกสิ่งปลอมปนในยาง 
๓. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้การใช้มีดกรีดยางอย่างถูกวิธี 
๔. เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ในการสร้างอาชีพการเลีย้งปลาหมอ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

         แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
                  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดไม้ผลจังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด        

ด้วยเทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด        

ด้วยเทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดตรังมีสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ด้านพืช ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว 

และไม้ผล และสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตร  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาภาคการเกษตรที่ส าคัญ สินค้าเกษตรมีการแข่งขันสูงทั้งใน
ด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิต ท าให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาในการผลิต 
โดยเฉพาะผลผลิตต่ า คุณภาพไม่สม่ าเสมอ การใช้เทคโนโลยี ไม่ถูกต้อง ราคาปัจจัยการผลิต
สูง สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป   ท าให้ยากต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส าหรับปัญหาด้านการตลาด
ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากท าให้เกษตรกรผู้ผลิตต้องประสบปัญหาผลผลิต     
ล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ า 

 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิต และพัฒนาการ
ช่องทางการตลาด โดยจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจังหวัดตรัง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดตรัง 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตไม้ผล 
3. เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์สร้างแรงกระตุ้นการบริโภคผลไม้
ภายในจังหวัด 
4. เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาไม้ผลในฤดูกาลผลิต 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพดี 
จ านวน 100 ราย 
2. แหล่งผลิตไม้ผล จ านวน 100 แปลง ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดี 
3. เกิดมลูค่าเพิ่มจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการประชาสมัพันธส์รา้งแรงกระตุ้นการ
บริโภคผลไม้ในแหล่งผลิตของจงัหวัดตรัง 
4. เกิดจุดรวบรวมผลผลิตผลไม้ชุมชน จ านวน 4 จุด 
5.มีสถาบันเกษตรกรรวบรวมและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตสู่เครือข่าย
ปลายทาง จ านวน 2 สถาบัน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ด าเนินการในพื้นที่ 10 อ าเภอ จังหวัดตรัง 
และ สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมและกระจายผลไม้ จ านวน 2 แห่ง 
1.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จ ากัด 
2.สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด  

8. กิจกรรมหลัก 1. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตร (ไม้ผล) จังหวัดตรัง 
2. สนับสนุนบรรจุภณัฑ์เพื่อกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรออกนอกแหล่งผลติ 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (ไม้ผล) จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพดี  
จ านวน 100 ราย อ าเภอละ 10 ราย จัดอบรม 2 ครั้ง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
1.2 ศึกษาดูงานแหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดี จ านวน 42 ราย จ านวน 2 วัน 
1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาแปลงไม้ผลคุณภาพดี  
จ านวน 100 แปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1.4 จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผล
คุณภาพดี เป้าหมายจ านวน 100 ราย 
1.5 จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลตามฤดูกาล 
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาจุดรวบรวมผลผลิตไม้ผลชุมชน 4 จุด ในพื้นที่ 4 อ าเภอ  
1.7 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
งบประมาณ 2,350,000.บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์เพื่อกระจายผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรออกนอกแหล่งผลิต 
2.1 สถาบันเกษตรกร รวบรวมผลไม้จากสมาชิก เกษตรกรทั่วไป  
2.2 คัดแยก ตรวจสอบคุณภาพ  
2.3 บรรจุลงตะกร้าแบบวันเวย์เพื่อน าส่งเครือข่ายปลายทาง 
งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง / ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 2,430,000.บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพดี จ านวน 

100 ราย 
2. เกิดแหล่งผลิตไม้ผลคณุภาพดี จ านวน 100 แปลง  
3. เกิดมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์สร้างแรงกระตุ้นการ
บริโภคผลไม้ในแหล่งผลิตของจังหวัดตรัง 
4. เกิดจดุรวบรวมผลผลิตผลไม้ชุมชน จ านวน 4 จุด ในพื้นที่ 4 อ าเภอ 
5. ดูดซบัปริมาณผลผลติคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต  
6. ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 1 – 2 บาท 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
ผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด  
2. ผลผลิตไม้ผลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3. ผลผลิตไม้ผลจังหวัดตรังมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 
4.เพื่อช่วยลดความเดือดร้อนจากการยกระดับราคาและปรับสมดุลราคาผลไม้ให้
เป็นไปตามกลไกตลาด 
5.ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้คุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรงในราคายุติธรรม  
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน                                                                               

                                                                             

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลติด้านปศสุัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการผลติ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของจังหวัด  
ด้วยเทคโนโลยเีกษตร และนวัตกรรม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด  
ด้วยเทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม 

4. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

            การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของ
ภาครัฐ และภายใต้การดูแลจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผน
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  เพื่อให้เกษตรกรหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง มีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmer)  
เกษตรกรต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางด้านอาหารและจะต้องเป็นฐาน      
ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ  ดังนั้นจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และมีกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริ โภค นับว่าเป็นหัวใจส าคัญที่หน่วยการผลิต             
ทางการเกษตรจะต้องให้ความส าคัญและน าไปปฏิบัติตาม ซึ่งการด าเนินการครั้งนี้ก็เช่นกัน 
จะยึดตามกรอบยุทธศาสตร์กรมปศุสัตวแ์ละของกระทรวง อย่างไรก็ตามโคเนื้อเป็นสัตว์
เศรษฐกิจท่ีเอกชนรายใหญ่ ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร 
  ส าหรับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตรังได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็น
ศูนย์กลางในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงท่ีเพียงพอต่อการบริโภคและส่งออกของภาคใต้
ฝั่งอันดามัน โดยจะสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโคเนื้อที่เป็นปัจจุบัน           
มีความถูกต้องแม่นย า สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  เสริมสร้างความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเนื้อโคที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ จากระบบจ าหน่ายที่
ได้มาตรฐาน ส่งเสริมด้านการพัฒนาการตลาดในจังหวัดตรังและต่างจังหวัด และการ
ส่งออกโคเนื้อ  เนื้อโค ผลิตภัณฑ์เนื้อโคและหนังโคจากโคไปตลาดภูมิภาค  สร้างความ
เข็มแข็ง และความสามารถของระบบการผลิตโคต้นน้ า ด้านพันธุ์กรรม ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และสมรรถนะการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อการสนับสนุนผลิตโคเนื้อ
อุตสาหกรรม สร้างความเข็มแข็งและยกระดับการผลิตของเกษตรกรรายย่อย          
ให้สามารถเลี้ยงโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมตอบสนองต่อการบริโภค สามารถบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานในการแปรรูปโคเนื้อจากเนื้อโคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
ตลอดจนการฆ่าช าแหละ ตัดแต่งซาก แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค เครื่องใน ผลิตภัณฑ์
หนังในระดับอุตสาหกรรม 
  จังหวัดตรังเป็น “เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่ งยืน” มีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นแหล่งการผลิต
ทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยมีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า ตรงความต้องการของตลาดและน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้  ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนจังหวัด
ตรัง มีงาน อาชีพ รายได้ การบริหารจัดการด้าน โครงสร้างพื้นฐานการผลิตทาง
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การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง 
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้
เข้มแข็ง การบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farmer  ระบบการวางแผนการผลิต เพื่อ
การสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและ
เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาด ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด  ตลอดจนภูมิภาค
และต่างประเทศ  และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ นิเวศน์ป่าเขาและทางทะเลและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด อาจ
ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการระบาดของเช้ือไวรัส (Covid-19)  ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม  มีการตกงาน รายได้ลดลงและวิกฤตการขาดแคลนอาหาร 
ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างอาชีพและรายได้ 
เพิ่มให้กับครอบครัวเกษตรกรหรือผู้สนใจ 
    ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  จึงให้ความส าคัญในทุกระดับคือ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์ โค ด้วยระบบ
เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาระบบการเลี้ยงด้วยนวัตกรรม การพัฒนาระบบการผลิต
เนื้อสัตว์ด้วยนวัตกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การพัฒนาระบบตลาดและ
การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farmer) และองค์กรเกษตรกร 

กรอบแนวคิดของโครงการ (Frame Work) 
พัฒนาพ้ืนฐาน
และ 
พัฒนาเกษตรกร 
- การพัฒนาสาย
พันธุ์สัตว์ด้าน
เทคโนโลย ีชีวภาพ
และการปรับปรุง
พันธุ์ 
- การสร้างความ
มั่นคงทางด้าน
อาหารสัตว์ 
- การสร้างความ
เข็มแข็งกลุ่ม
เกษตรกร
(สหกรณ์) 
- สร้างขีดความ 
สามารถ 
ด้านการเลี้ยงโค
ของเกษตรกร 

เพิ่มผลผลิต
พัฒนา
คุณภาพและ
ลดต้นทุน 
- การจัดการ
ฟาร์มและ
มาตรฐานการ
เลี้ยงโคเน้ือ 
- การพัฒนา
กระบวนการ
ผลิตและการ
เลี้ยงโค 
- การจัดการ
ด้านอาหาร/
การผลิต
อาหาร TMR 
- การจัดการ
ด้านโรคสัตว์
และการ
สุขาภิบาล
สัตว์ 
- การใช้
ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร
และการเลี้ยง
โค 

เพิ่มและ
สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
1. การฆ่า 
ช าแหละและ
ตัดแต่งซาก 
- การพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ 
- การพัฒนา
ระบบ 
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
2. การแปร
รูป 
- การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
เนื้อคุณภาพ
มาตรฐาน
และความ
ปลอดภัย 
- การผลิต
เนื้อคุณภาพ
ดี 
- พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
จากเศษ
เหลือ 

การบริหาร
และการ
จัดการโลจิ
สติก 
- การพัฒนา
ระบบ
การตลาด
ดิจิทัล 
- การจัดต้ัง
ศูนย์กระจาย
สินค้า 
- การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
และการลด
ต้นทุนการ
จัดการการ
ขนส่งและ
กระจาย
สินค้า 
- ลดต้นทุนใน
การบริหาร
จัดการและ
การเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง 

การตลาดผู้
ประกอบ 
การใหม่ 
- การพัฒนา     
ผู้ประกอบ 
การใหม่ 
- การเชื่อมโยง
เกษตรกร 
ผู้ผลิตและ
การตลาด 
- การพัฒนา  
และจัดตั้ง
ศูนย์กลางการ
จ าหน่ายและ
กระจายสินค้า
โดยกลุ่ม
เกษตรกร/ ผู้
ประกอบ 
การใหม่ 
- การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- ส่งเสริม
การตลาดด้วย
ระบบออนไลน์
และออฟไลน์ 
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      โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. รวม 
2565 2566 

โครงการ มาตรฐานฟาร์ม
โคเน้ือ 
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างโรงพ่น
น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
กิจกรรมที่ 2 จัดหาตาชั่ง
ขนาด 1,000 กก.(พร้อม
ติดตั้ง) 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ   

- 600,000 
550,000 

 
50,000 

 
- 

600,000 
550,000 

 
50,000 

 
- 

      
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตวเ์ข้าสู่ฟาร์มโคเนื้อ 

2. ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลติและเพิ่มมูลค่าสินค้าปศสุัตว์ 

6.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. มีฟารม์ที่ไดร้ับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลติโคเนือ้ให้มีคุณภาพ 

7.  พ้ืนที่เป้าหมาย อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

8.  กิจกรรมหลกัโครงการ มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1       
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างโรงพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
550,000 บาท 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตรัง 
เทศบาลต าบลท่าง้ิว 
 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดหาตาชั่ง ขนาด 1,000 กิโลกรมั (พร้อมติดตั้ง) 
50,000 บาท 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตรัง 

9.  หน่วยงาน  
       ด าเนินงาน 

ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตรัง 

10.  ระยะเวลาในการ 
       ด าเนินงาน 

ตุลาคม 65 - กันยายน 66 

11.  งบประมาณ 600,000  บาท  งบประมาณของจังหวัด 

12.  ผลผลิต (Output) 1. มีมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 1 ฟาร์ม 
2. ผลผลิตมคีุณภาพ ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     (Outcome) 

1. โคเนื้อในฟารม์ปลอดโรคระบาดต่างๆ 
2. ลดต้นทุนการผลติ  เพิ่มผลผลติและรายได้เพิม่ขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brif รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brif ) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด ด้านเกษตรกรรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน   

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์น้ าใหไ้ด้มาตรฐานการผลติในระดบัสากลของเกษตรกร  

2. ชื่อแผนงาน/แนวทางการ
พัฒนา 

ส่งเสริมการผลติ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของจังหวัด                
ด้วยเทคโนโลยเีกษตร และนวัตกรรม 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 
 
 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 86 ราย ซึ่งมี
การด าเนินการขุดสระน้ า ขนาด 2.5- 4 ไร่ รายละ 1 บ่อ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าและการผลิตสัตว์
น้ าให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ 
ครัวไทยสู่ครัวโลก สามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์น้ า  มีความรู้ในการด าเนินการจัดท ามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ สร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรให้
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตั่ง
แต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า 
2.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ าตาม
มาตรฐานสากล 
3.เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ของเกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ตรัง 

5. เป้าหมาย 
 
  

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ า  เกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.
ตรัง จ านวน 50 ราย 
2. สามารถพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในการจัดการฟาร์มให้ได้รับมาตรฐานในระดับ
สากล  จ านวน 50 ราย 
3. เกษตรกรสามารถสร้างสร้างอาชีพ และสามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัว 

6. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 
 

อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน  อ าเภอห้วยยอด 
อ าเภอรัษฏา  อ าเภอหาดส าราญ  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง รวม 8 อ าเภอ 

7. กิจกรรมหลัก 
  
 

1. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 50 ราย 8 อ าเภอ 
2. ส่งเสริมให้ความรู้ระบบการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานสากล จ านวนเกษตรกร 

50 ราย รวมพื้นที่ 8 อ าเภอ   
3. เข้าส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่บ่อ 

จ านวน 10 ราย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้จัดท าระบบมาตรฐานฟาร์มเพื่อรองรับการ

จ าหน่าย 
5. เกษตรกรได้ใบรับรองการเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานสากล  
6. ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจ าหน่าย 

10 ราย 
7. ส่งเสริมให้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด     

8. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 
9. ระยะเวลาในการด าเนินการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. งบประมาณ 500,000 บาท 

11. ผลผลิต (Output) 
 
 

1. เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพได้ 
2. เกษตรกรสามารถพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ าตาม

มาตรฐานสากล   
3. ผู้เลี้ยงสัตว์น้ า  สามารถผลิตสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคและเพื่อการจ าหน่าย   

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Output)  
 
 
 

1. เกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อเพิ่มรายได้
ของครอบครัว ร้อยละ 10 
2. เกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานการ
เลี้ยงสัตว์น้ า  ร้อยละ 10  จากเป้าหมาย 50 ราย  
3. เกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 10 
จากเป้าหมาย 50 ราย  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลติเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรยี์และการแปรรูป เพื่อการ

สร้างมลูค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตร 
๒. ชื่อแผนงาน แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
๓. แนวทางการพัฒนา ด้านการเกษตร 
๔. หลักการและเหตุผล การใช้สารเคมีมีผลท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและส่วนหนึ่งก็เป็นการทดแทนการใช้

แรงงานด้วย แต่ในขณะเดียวกัน การใช้สารเคมีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อ
สุขภาพของเกษตรกร และต่อสุขภาพของผู้บริโภค การส่งเสริมการผลิตเกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และการน าชีวภัณฑ์ทางการเกษตรในการควบคุมศัตรูพืช
ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรู มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สิ่งแวดล้อมแต่ในการใช้ประโยชน์ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรมีการดูแลจัดการสวนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี และเข้าสู่การปลูกพืช
แบบอินทรีย์  
  การส่งเสริมการปลูกสะตอตรัง 1 และพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพ  และเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ยังมีพื้นที่การปลูกน้อยมาก ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่มขึ้น การสนับสนุนต้นพันธุ์และปัจจัยการผลิตบางส่วนแก่
เกษตรกร เป็นการลดต้นทุนในการท าเกษตร ยังเป็นแรงจูงใจและช่วยกระตุ้นให้มีการ
ผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อเสริมรายได้นอกเหนือจากพืชหลัก เพิ่มความหลากหลายของพืช
ปลูก เป็นการลดความเสี่ยงที่มีรายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนและมั่นคงในด้านอาหาร ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน สะตอตรัง๑ สามารถน ามาแปรรูปหรือการถนอมอาหารใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม หากมีการวางแผน
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรเหล่านี้มีปริมาณไม่
ล้นตลาด ท าให้ไม่เกิดสงครามราคาที่จะส่งผลให้ราคาสินค้าลดลง อีกทั้งยังเสริมสร้าง
อาชีพใหม่ๆ ในชุมชน ยังท าให้สินค้าสามารถเก็บได้นานขึ้น ส่งผลให้เกิดรายได้อย่าง
ต่อเนื่องแก่ธุรกิจชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร
ธรรมดาไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้ 
    การจัดท าข้อเสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตร เป็นการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ประเด็นการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้า
เกษตรของจังหวัด 

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจ  
๒.เพื่อผลิตต้นพันธุ์สะตอพันธุ์ตรัง๑ พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและชีวภัณฑ์สนับสนุน
ให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เครือข่ายทางการเกษตร และโครงการต่างๆ ของ
หน่วยงานในจังหวัดตรัง 
๓.พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสะตอและพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในชุมชน  

๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ๑. มีแปลงที่ได้รับการรับรองการผลิตแบบการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์      
ได้เพิ่มขึ้น  
๒. มีต้นพันธุ์สะตอพันธุ์ตรัง๑ พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและผลผลิตทางชีวภัณฑ์
สนับสนุนให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เครือข่ายทางการเกษตร และโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยงานในจังหวัดตรัง 
๓. มีรูปแบบการแปรรูปสะตอและพริกไทยพันธ์ุปะเหลียน อย่างน้อยชนิดละ ๒ แบบ 

๗. พ้ืนที่เป้าหมาย  ๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
๒. แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
๓. พื้นที่จังหวัดตรัง 

๘. กิจกรรมหลกั ๑. กิจกรรมยกระดับการผลติสินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย ์
๒. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและกระจายชีวภณัฑ์ทางการเกษตรและพริกไทยพันธ์ุ 
ปะเหลยีน 
๓. การผลติและแปรรูปสะตอและพริกไทยพันธ์ุปะเหลียน 

๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 
 งบประมาณ 

กิจกรรมยกระดับการผลติสินคา้เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์
๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมสร้างเครือข่ายและกระจายชีวภัณฑ์ทางการเกษตรและพริกไทยพันธุ์         
ปะเหลยีน 

     งบประมาณ ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท 
๘.๓ กิจกรรมหลกัที่ ๓ 

 งบประมาณ 
การผลิตและแปรรูปสะตอและพรกิไทยพันธ์ุปะเหลียน 
๘๔๙,๓00 บาท 

๙. หน่วยงานด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรงั 
๑๐. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

๑๑. งบประมาณ ปีท่ี ๑  = ๒,๗๙๔,๓00 บาท  งบประมาณรวม ๕ ปี  ๑๐,๒๙๖,๙๕๖ บาท 
๑๒. ผลผลิต (Output) ๑. เกษตรกรมีการน าเทคโนโลยีการเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ไปใช้ใน

การผลิต 
๒. มีต้นพันธุ์สะตอพันธุ์ตรัง๑ พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและผลผลิตชีวภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
๓. มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสะตอและพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน  

13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

๑. มีการผลิตพืชและเพิ่มผลผลิตโดยการน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเข้าไป
ถ่ายทอดแก่เกษตรกร สามารถท าการเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
๒. มีการสนับสนุนต้นพันธุ์สะตอพันธุ์ตรัง๑ พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและผลผลิตทาง  
ชีวภัณฑ์ให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เครือข่ายทางการเกษตร และโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยงานในจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเป็นการ
ส่งเสริมการผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อเสริมรายได้ 
๓. มีการแปรรูปสะตอและพริกไทยพันธ์ุปะเหลยีน เพื่อกระจายผลผลิต ช่วยเพิ่มมลูค่า 
ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้นและเศรษฐกิจภายในชุมชนมีความมัน่คงมากยิ่งข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมที่มัน่คงและยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ชุมชน จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด  

ด้วยเทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลติ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของจังหวัด 

 ด้วยเทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม 
4. หลักการและเหตุผล         จังหวัดตรังมีกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 686 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนที่จัดอยู่ในกลุ่มการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 171 แห่ง (แหล่งที่มา : ระบบรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน      
ณ วันที่ 19 เมษายน 2564) ได้ด าเนินการแปรรูปสินค้าเกษตรที่หลากหลาย เช่น 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มผลิตเครื่องแกง     
กลุ่มท าขนม กลุ่มจักสานฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆดังกล่าว ยังขาดการรับรองมาตรฐาน 
การผลิตยังคงเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญา ขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
หรือการใช้ความรู้ทางเทคนิคที่ทันสมัย การน านวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในการผลิต
สินค้ายังมีน้อย ท าให้ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคได้ รวมทั้งปัญหาขาดเงินทุนในการพัฒนาต่อยอด  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เป็น
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้พ่ึงพาตนเองได้ เกิดความสามัคคี มีการสร้างงานอย่าง
เป็นระบบ เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน แต่ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนบางประเภท 
ยังไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นจัดท าโครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าแปรรูป โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดและ
เสริมสร้างการยอมรับของผู้บริโภคในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน  
2. สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพ จ านวน 20 
 ผลิตภัณฑ์ 
2. กลุ่มและชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มละ 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดตรัง 10 อ าเภอ ๆ ละ 2 วิสาหกิจชุมชน รวม 20 กลุ่ม   
8. กิจกรรมหลัก  
    8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้การ

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อย. /มอก.) การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดการ
ด้านการตลาด ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

   8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิต สนับสนุน วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค เช่น เครื่องซีล  เครื่องบด เครื่อง
ช่ัง 

   8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์



- 272 - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกี่ยวกับการพัฒนา  และยกระดับมาตรฐานการผลิต เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เต้น ถังเก็บน้ า 

   8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 กิจกรรมพัฒนาบรรจภุัณฑ ์โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ เช่น 
ขวด กล่องกระดาษ สติ๊กเกอร์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ ์

   8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 กิจกรรมพัฒนาด้านการประชาสมัพันธ์ โดยการจดัท าป้ายประชาสมัพันธ์ เพจขาย
สินค้าเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นท่ีรู้จักของตลาดชุมชนและใกลเ้คียง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 5,040,000 บาท (ห้าล้านสีห่มืน่บาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) 1. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปท่ีมีคณุภาพปลอดภยัต่อผู้บริโภค 
2. กลุ่มและชุมชนมรีายได้จากจ าหน่ายสินค้าการแปรรูปและผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุม 
3. ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนได้รับการยอมรับมากขึ้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

มีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  20 กลุ่ม สร้างอาชีพและก่อให้เกิด
รายได้แก่กลุ่มและชุมชน 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ พัฒนาคุณภาพการแปรรูปข้าว สู่มาตรฐานกระบวนผลิตอาหารปลอดภัย(GMP) เพื่อ

รองรับข้าวเบายอดม่วง สินค้าเกษตรส าคัญจังหวัดตรัง และเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหารด้านข้าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาด      โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า เกษตรที่ส าคัญของจังหวัด  
ด้วยเทคโนโลยี   และนวัตกรรม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า เกษตรที่ส าคัญของจังหวัด  
ด้วยเทคโนโลยี   และนวัตกรรม 

4. หลักการและเหตุผล สถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นมา นอกจากคุกคามสุขภาพของประชาชนด้วยปัญหาโรคติดเช้ือแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร ด้วยมาตรการการปิดเมือง ระงับการเดินทางและ
การด าเนินกิจการและกิจกรรมทางท าให้คนจ านวนมากขาดรายได้ การกระจายอาหาร
ติดขัด  

จังหวัดตรังในอดีตมีพื้นท่ีปลูกข้าวกว่าแสนไร่ แต่ในยุคท่ียางพาราราคาสูง พื้นที่
นาข้าวของจังหวัดตรังลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร      
ในปีผลิต 2562/2563 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีกับกรมส่งเสริม
การเกษตร (ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 2563)  จ านวน  2,347 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกข้าว
ทั้ ง ข้ า วนาสวนและข้ า ว ไร่ ร วมกั น เป็ น จ านวน  13,329.63 ไ ร่  ไ ด้ ผลผลิ ต
รวม 5,091.92 ตัน เฉลี่ย 382 กิโลกรัมต่อไร่ และ จังหวัดตรัง มีจ านวน 
223,740 ครัวเรือน มีประชากรจ านวน 643,164 คน จากข้อมูลกรมการค้า 
ภายในพบว่า การบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละประมาณ 83 กิโลกรัมต่อปี จากข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นหากค านวณปริมาณข้าวสารที่คนตรังต้องบริโภคต่อปีจะเท่ากับ 
53,382.612 ตัน และถ้าค านวณปริมาณข้าวสารที่ผลิตได้ภายในจังหวัดโดยใช้ฐาน
ค านวณที่แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารของกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ที่      
ร้อยละ 66 ก็จะพบว่าในปีผลิต 2562/2563 ผลิตข้าวสารได้ประมาณ 3,360.67 
ตัน คิดเป็นเพียงร้อยละ 6.30 ของปริมาณความต้องการข้าวสารของประชาชน        
ในจังหวัดตรังทั้งหมด และอยู่กับครัวเรือนผู้ผลิตเพียงร้อยละ 1.05 จากครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัดตรัง ดังนั้นจังหวัดตรังมีข้าวประมาณ 1,000 ตัน และปี ๒๕๖๔ 
เกษตรกรจังหวัดตรังที่เข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ กรมการข้าว ผ่านมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ปี ๒ จ านวน ๒๖๒ ครัวเรือน พื้นที่ ๑,๑๓๗ ไร่  ซี่งมากที่สุดในภาคใต้ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-๑๙ ราคายางยางตกต่ า
ต่อเนื่อง และมีอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ปี 2564 เกษตรกรจึงหันมาท านาปลูกข้าว
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวเบายอดม่วง ซึ่งเป็นข้าวอัตลักษณ์ประจ าถิ่น  ซึ่งขณะนี้จังหวัด
ประกาศเป็นสินค้าเกษตรส าคัญและเตรียมยื่นจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
(GI) ด้วยข้าวเบายอดม่วงเป็นประเภท “นุ่ม” มีค่าโปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรตต่ า       
เป็นข้าวที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ ท้ังในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง  

ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวสารที่ปลอดภัย และส่งเสริมการ
บริโภคข้าวสารปลอดภัย โดยเน้นข้าวที่ปลูกภายในจังหวัด และข้าวที่ปลูกในพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ จังหวัดกลุ่มอันดามัน
เป็นวัตถุดิบส าคัญ เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวที่ปลอดภัยของประชาชนจังหวัดตรัง 
และใกล้เคียง  และเพื่อเพ่ิมมูลค่าข้าว และรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ 
    โครงการ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนรวมเป็นเครือข่ายเพื่อใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
ในการแปรรูปข้าว มาตรฐาน GMP แปรรูป เช่น ข้าวเบายอดม่วง ข้าวตลาด
เฉพาะ (Niche Market Rice) ให้มีข้าวคุณภาพดี ทั้งข้าวกล้อง และข้าวขัดขาว เพื่อ
บริ โภคและจ าหน่วยให้กับ ประชาชนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้ เคียงใน          
กลุ่มอันดามัน  
๒.เพื่อเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูม้ีรายได้น้อย ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากมูลคา่ข้าวที่สูงข้ึน 
จากการปลูกข้าวเบายอดม่วงแบบอินทรีย์ (สินค้าเกษตรส าคัญ ที่ก าลังจะยื่นจด
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) ด้วยมีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นข้าวเม็ดสี ที่นุ่ม มีค่า
โปรตีนสูงและคารโบรไฮเดรตต่ า เหมาะส าหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ) 
ด้วยมีโรงสีGMPระดับจังหวัดรองรับผลผลิต โดยเกษตรกรร่วมเป็นเจ้าของ 

6. ตัวชี้วัดและค่า 
    เป้าหมาย  

1.ผลิตภัณฑ์ข้าวข้าวสารคุณภาพดี ทั้งข้าวกล้องและข้าวขัดขาว ผ่านมาตรฐาน GMP 
เพื่อ การบริโภคและจ าหน่ายในจังหวัดได้อยา่งน้อย 200 ตันต่อปี  
2. เกษตรกรกลุม่ท านาและข้าวไรม่ีรายได้เพิม่ขึ้น อย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต ์

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  1. เกษตรกรท านาอินทรีย์ต าบลนาหมื่นศรี นาข้าวเสีย โคกสะบ้า นาโยงเหนือ 
อ าเภอนาโยง และพื้นท่ีใกล้เคียง  จ านวน ๒๖๒ ครัวเรือน จ านวน 1,137 ไร ่

2. เกษตรท านาพื้นที่อ าเภอนาโยง และใกล้เคียง  จ านวน 1,500 ครัวเรือน จ านวน 
6,957.56 ไร ่

8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 

งานก่อสร้างโรงคลุมโรงสี  
๖,๕๓5,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง /ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  

8.๔ กิจกรรมหลกัที่ ๒ 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 

ครุภณัฑ์เครื่องจักร  
1๓,๔๖๕,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง / ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง  
10. ระยะเวลาในการ 
      ด าเนินโครงการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

11. งบประมาณ ๒๐,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) - ผลิตภณัฑ์ข้าวคณุภาพดีทั้งข้าวกล้องและข้าวขัดขาว เพื่อการบริโภคในจังหวัดตรัง  

  อย่างน้อย ๒๐๐ ตันต่อป ี
- เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง และมีความรู้และความเข้าใจต่อ 
  เทคโนโลยีการ ผลิตและแปรรูปข้าว 

๑3. ผลลัพธ์จากการ 
     ด าเนินโครงการ   
     (Outcome) 

- ข้าวเบายอดม่วงสินค้าเกษตรส าคัญ มีมลูค่าเพิ่มขึ้น และเกษตรกรท านามีรายได้
เพิ่มขึ้น    และประชาชนได้บรโิภคที่ข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
- จังหวัดตรังมีฐานเศรษฐกิจท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบเกษตร
อัจฉริยะส าหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการผลติ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของจังหวัด 
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลติ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของจังหวัด 
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้เกิดผล
กระทบในทุกสาขาอาชีพ ท าให้ประชากรตกงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ 
ประชากรส่วนหน่ึงต้องกลับมาท าการเกษตรในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง แต่ด้วยยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป การเกษตรจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ระบบการผลิต เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เช่น ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกร สามารถด ารงชีพได้ใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยใน
ด้านการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนด้านต่างๆ โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การเกษตร แผนย่อยเกษตร
อัจฉริยะ โดยมีแนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่
สามารถเข้าถึงได้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
วางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่
สูงสุด และทดแทนการผลิตดั้งเดิม นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดตรัง ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้มีแผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป 
การตลาด สินค้าที่ส าคัญของจังหวัดและการน างานวิจัยเทคโนโลยีเกษตรกรรมและ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถน าเทคโนโลยีทางด้านไอโอที เข้ามาช่วยท าให้เกิด
การผลิตสินค้าพืชเกษตรสู่ระบบอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลด
เวลา ทางด้านการผลิต และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทน  โดย
สามารถลดต้นทุนทางด้านพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมระบบ
ต่างๆ เหล่านี้จะน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติได้ 

 ดังนั้นจึงสมควรที่จะมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกษตรกรให้รู้จกั
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที (IoT) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มหรือ
ฟาร์มอัจฉริยะ โดยเฉพาะบัณทิตจบใหม่ หรือ คนที่ก าลังตกงานสามารถสร้างระบบ
เกษตรแบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้เสริมภายใน
ครัวเรือน ในสภาวะที่ไม่สามารถเดินทางไปท างานนอกพ้ืนท่ีได้ตามปกติ หรืออาจจะเป็น
อาชีพหลักในอนาคต และนอกจากนั้นยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
ตัวขับเคลื่อนระบบในการพัฒนาประเทศ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะของจังหวัด
ตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
2) เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดตรัง ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัยและ
สะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
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หัวข้อ รายละเอียด 

ตรัง เพิ่มขึ้น 
3) เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรัง 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) ผู้ประกอบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการเยียวยาฟื้นฟู โดยการ
สร้างงาน สร้างรายได้ จ านวน 1,000 คน 
2) ผู้ประกอบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ มีรายไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
3) นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
4) ลดอุบัตเิหตจุากการใช้ลดใช้ถนน 
5) เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะมากยิ่งข้ึน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ
ส าหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การส่งเสริมและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไอโอที (IoT) นวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบ
เกษตรอัจฉริยะส าหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง งบประมาณ 990,800 บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และนวัตกรรมการจัด
การพลังงาน  เพื่อลดการใช้พลังงานในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอย่างอัจฉริยะส าหรับเกษตรกร
จังหวัดตรัง  
                   
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
    
  

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ส่งเสริมการใช้ระบบน้ าอัจฉริยะในไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดตรัง งบประมาณ 1,510,000 
บาท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 4 เกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) งบประมาณ 1,000,000 บาท 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง /มทร.ศรีวิ ชัย วิทยาเขตตรัง (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 4,500,800.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน)    
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) (1) มีชุดวัสดุฝึกอบรมไอโอทีส าหรับผู้เข้าอบรมจ านวน 90 ชุด 
(2) มีวัสดุโรงเรือนจ าลอง ส าหรับใช้ทดลอง อบรมเชิงปฏิบัติการจริง จ านวน 1 ชุด 
(3) มีชุดอบรมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้ผู้เข้าอบรมจ านวน 90 ชุด 
(4) มีชุดอบรมระบบการจัดการพลังงานผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ 
(Smart Energy Meter) ให้ผู้เข้าอบรมจ านวน 90 ชุด 
(5) มีพื้นท่ีส าหรับส าหรับใช้ทดลอง ปฏิบัติการจริง ในการท าฟาร์มเกษตรต้นแบบ 1 ไร่  
 (5) เกิดจุดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบน้ าอัจฉริยะ จ านวน 10 จุด (อ าเภอละ 1 
จุด) 
(6) เกิดแปลงต้นแบบการใช้ระบบน้ าอัจฉริยะในไม้ผลเศรษฐกิจ จ านวน 20 แปลง 
(7) เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลมีความรู้เรื่องการใช้ระบบน้ าอัจฉริยะ จ านวน 300 คน 
(8) ชุดวัสดุฝึกอบรมไอโอทีส าหรับผู้เข้าอบรมจ านวน 30 ชุด 
(9) โรงเรือนส าหรับทดลองสมาร์ทฟาร์ม 1 ชุด 
 
 
 
 
 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
      โครงการ  (Outcome) 

 (1) ประชาชน หรือเกษตรกร สามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณไ์ดจ้รงิในการท า
การเกษตรของตนเอง โดยเริ่มการใช้งานอุปกรณ์จริงที่ได้จากการฝึกอบรม อย่างน้อย
ต้องมีคนน าอุปกรณไ์ปใช้งานจริงในระบบการเกษตร เป็นจ านวน 50% ของผู้เข้าร่วม
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อบรม 
 (2) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนดา้นต่าง ๆ เช่น พลังงาน น้ า ลดเวลา ในการท า
การเกษตร ท าให้การท าเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถใช้เวลาที่
เหลือไปสรา้งงานอย่างอ่ืนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้อย่างน้อย 
10% 
(3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ได้จริงในการท าการเกษตรของ
ตนเอง โดยเริ่มการใช้งานอุปกรณ์จริงจากการฝึกอบรม เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 50% ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
(4) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนดา้นพลังงานในการท าการเกษตร ไดไ้ม่ต่ ากว่า 20% 
ของการท าเกษตร 
(5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงระบบการให้น้ า
ในสวนไม้ผล เพื่อลดการใช้แรงงงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาด 
 (6) ประชาชน หรือเกษตรกร สามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ได้จริงในการท า
การเกษตรของตนเอง โดยเริ่มการใช้งานอุปกรณ์จริงที่ได้จากการฝึกอบรม อย่างน้อย
ต้องมีคนน าอุปกรณ์ไปใช้งานจริงในระบบการเกษตร เป็นจ านวน 50% ของผู้เข้าร่วม
อบรม 
 (7) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน น้ า ลดเวลา ในการท า
การเกษตร ท าให้การท าเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ เวลาที่
เหลือไปสร้างงานอย่างอ่ืนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้อย่างน้อย 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
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(Project Brief รายโครงการ) 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน                                                     

                              
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างมลูค่าเพิม่พืชอัตลักษณ์ประจ าถิ่น 

2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) 

3. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) 

4. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

       จังหวัดตรังในอดีตมีความหลากหลายทางพืชพรรณธัญญาหาร ตัวอย่าง เช่น พันธุ์ข้าว       
พันธุ์พริกไทย พันธุ์สะตอ  เป็นต้น ต่อมาเมื่อพืชเศรษฐกิจเข้ามาส่งเสริมการปลูกในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ท าให้พืชที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ถูกแทนท่ีโดยพืช
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ความหลากหลายของพันธุ์พืชลดลง 
        แต่ในปัจจุบันทิศทางของผู้บริโภคเริ่มให้ความส าคัญกับความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ให้การยอมรับพันธุ์พืชต่างๆที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมอีัตลักษณ ์จึงเป็นโอกาสให้
มีการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชเฉพาะถิ่นพืชอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ให้มี
ศักยภาพในทางเศรษฐกิจ โดยใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) 
เป็นเครื่องหมายของชุมชนที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง โดยมีคุณภาพ
ช่ือเสียงที่เป็นผลมาจากการผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็น แบรนด์ของ
ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้านั้น ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจ
สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์/อัตลักษณ์เฉพาะพื้นถ่ิน สินค้าและบริการบางชนิดมี
คุณค่าทางจิตใจ เช่ือกันว่าถ้าได้เป็นเจ้าของหรือเป็นของฝากจะท าให้รู้สึกมีความโชคดีที่ได้
สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้น 
         ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication : GI) ไทย แล้วกว่า 100 สินค้า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร และสินค้า
หัตถกรรมที่ผู้ผลิตในชุมชนได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและลักษณะพิเศษที่เป็นผลมาจากปัจจัย
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาของคนใน
พื้นที่ที่สั่งสมกันมาจนมีช่ือเสียงเป็นที่กล่าวขานทั่วไป การใช้ช่ือแหล่งภูมิศาสตร์กับสินค้านี้
เปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของชุมชนที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า 
         การส่งเสริมพืชอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีศักยภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดตรังที่พึงพิงพืชหลักเพียง 1 -2 ชนิด มาให้
ความส าคัญกับพืชอัตลักษณ์ในพืชที่โดยพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้จังหวัด
ตรัง และเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมและสร้างความหลากหลายให้พืชพรรณ โดยเน้นพืชที่
มีศักยภาพ ได้แก่ พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ข้าวเบายอดม่วง และสะตอตรัง โดยแนวทางการ
ส่งเสริมให้เป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อสร้างมูลค่าให้สินค้า GI จังหวัดตรัง 
2.  เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียน GI จังหวัดตรัง 
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ขยายโอกาสและช่องทางการตลาด รวมทั้งสร้าง 
    ภาพลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. มีพื้นที่ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพิ่มขึ้น 100 ไร่  
2. มีพื้นที่ปลูกข้าวเบายอดม่วงเพิ่มขึ้น 500 ไร่ 
3. สินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 สินค้า 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง 
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8. กิจกรรมหลัก 1. ส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

    จังหวัดตรัง 
2. ส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง 
    ภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง 
3. ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จังหวัด
ตรัง  
      โดยมีกิจกรรมด าเนินงาน 3 กิจกรรม 
1. เหลียน อ าเภอละ 1 แปลง รวม 10 แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิต

พริกไทยและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย กิจกรรม
ส่งเสริมการปลูก โดย จัดตั้งแปลงเรียนรู้การปลูกพริกไทยพันธุ์ปะ  

2. กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม/เครือข่าย โดยสง่เสริมให้มกีารจัดตั้งกลุ่ม และจัดท าแผนการ
พัฒนากลุ่ม โดยมีแผนการผลิตแผนการตลาด และสนับสนุนปัจจัยให้กลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาด้านการตลาดเป้าหมาย 5 กลุ่ม 

3. กิจกรรมติดตามประเมินผล 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จังหวัด
ตรัง  ด าเนินการในรูปแบบกลุ่มคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการกลุ่มให้มีความสามารถ
ในการพัฒนากิจกรรมตามกฎกติกาของกลุ่ม เพื่อสร้างกระบวนการท างาน และรายได้ให้
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 
1. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตโดยขยายพื้นที่ปลูกข้าวเบายอดม่วง โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยน

พื้นที่นาร้าง และปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าว เป็นข้าวเบายอดม่วง จ านวน 500 ไร่ (ประมาณ 
100 คน) พื้นที่ เป้าหมาย อ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมือง และอ าเภอนาโยง โดย 
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าว 

2. กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม/เครือข่าย โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม และจัดท า   
    แผนการพัฒนากลุ่ม โดยมีแผนการผลิตแผนการตลาด และสนับสนุนปัจจัยให้กลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาด้านการตลาด 
3. กิจกรรมติดตามประเมินผล 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

    8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบหน่วยงาน

ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ 
1. จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญหรือผูท้ี่มีประสบการณ์สูงในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูลเชิงลึก และการจัดท าค าขอสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย ตลอดจนจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และแผนการควบคุมตรวจสอบ
สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวนอย่างน้อย 2 สินค้า พร้อมทั้งการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการด้านสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในจังหวัด
ตรัง เพื่อรองรับการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI 
2. จ้างเหมาบริการในการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดตรัง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์แล้ว และสินค้าที่มีโอกาสขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ใน
พื้นที่จังหวัดตรังจ านวนอย่างน้อย 2 ครั้งๆละ 3 วัน 
- 1015,000 บาท 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้อง - ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังสหกรณ์การเกษตร        

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
9. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง / ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการ 
     ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่     ไตรมาสที่ 2     ไตรมาสที่ 3      ไตรมาส 4 

11. งบประมาณ 3,515,000 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (Output) 1. มีพื้นท่ีปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพิ่มขึ้น100 ไร่  
2. เกิดกลุ่ม/เครือข่ายผู้ผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน จ านวน 5 กลุ่ม 
3. มีพื้นท่ีปลูกข้าวเบายอดม่วงเพิ่มข้ึน 500 ไร่ (ผลผลิต 200,000 กิโลกรัม) 
4. เกิดกลุ่ม/เครือข่ายการเรียนรู้ของผู้ผลิตข้าวเบายอดม่วงและพร้อมขยาย 
    เครือข่าย 
5. สินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 สินค้า 
6. ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม  
    การตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรให้ความสนใจและปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพิ่มขึ้น 
2. พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรัง (GI)   
    สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง 
3. เกษตรกรให้ความสนใจและปลูกข้าวเบายอดม่วงเพิ่มขึ้น 
4. ข้าวเบายอดม่วงเป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรัง (GI) 
5. ผู้ประกอบการมีโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาด 
6. เกิดการเช่ือมโยง แลกเปลีย่นเรียนรูสู้่การพัฒนาสินค้าและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่มีความ
หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 
7. ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดตรังให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเชือ่มโยงและกระจาย
สินค้าไปสู่ภมูิภาคทั้งในและต่างประเทศ 
8. สามารถเช่ือมโยงแหล่งผลิตสินค้า GI กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
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(Project Brief รายโครงการ) 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของปาล์มน้ ามันในพื้นที่จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรทีส่ าคัญของจังหวัด

และการน างานวิจัยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
3. แนวทางการพัฒนา การบริหารทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ สมดลุ และยั่งยืน 
4. หลักการและเหตุผล ปาล์มน้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญทั้งในด้าน

พลังงานและด้านอาหาร ท าให้ปัจจุบันความต้องการใช้ปาล์มน้ ามันโลกสูงขึ้น โดย
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 โดยปี 2559 มีพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ ามัน 4.44 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.17 ล้านไร่ จากปี 2558 ซึ่งพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ ามันส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ของประเทศ (4.27 ล้านไร่)  (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณม์ีนโยบายส าคัญในการก าหนดเขต
ความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ (Zoning) โดยมีการจ าแนกพื้นที่ดังนี้ เขตพื้นที่เหมาะสมสูง (S1) เขต
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) เขตพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม 
(N) เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม ซึ่งการปลูก
ปาล์มน้ ามันให้ได้ผลผลิตดี ต้นทุนต่ า นอกจากการพิจารณาสภาพภูมิอากาศแล้ว ควร
พิจารณาพื้นที่ปลูกตามเขตพื้นที่เหมาะสม  (S1 และ S2) ส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน
ในเขตพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ ามัน 
แต่มีข้อจ ากัดบางอย่าง เช่น การระบายน้ ามากเกินไป หรือมีน้ าท่วมขังในช่วงสั้นๆ      
แต่หากมีการจัดการที่เหมาะสมก็สามารถท าให้ปาล์มน้ ามันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน     
ซึ่งเกษตรกรบางรายยังมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม มีการใช้ปุ๋ยไม่ถูกอัตรา ขาดการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้ผลผลิตต่ า และปาล์มน้ ามันแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้เห็น 
ความสามารถในการจับหรือแลกเปลี่ยนประจุธาตุอาหารต่ า มีปัญหาทั้งทางด้าน
กายภาพและเคมีของดินบางประการ ซึ่งหากมีการจัดการที่เหมาะสม สามารถเป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นได้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการที่
ไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหารที่จ าเป็น  ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของปาล์มน้ ามัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมของ
ปาล์มน้ ามันที่ปลูกในเขตพื้นที่ปลูกตามเขตพื้นที่เหมาะสม  (S1)เหมาะสมปานกลาง 
(S2) และพื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) เพื่อให้ปาล์มน้ ามันมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ 
และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน เป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่
บนพ้ืนฐานการจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง จึงได้จัดท าการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพของปาล์มน้ ามันในพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต   
ภาคการเกษตร โดยสถานีพัฒนาที่ดินสามารถให้ค าแนะน าในด้านการจัดการดิน การใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรายแปลง การใช้วัสดุปรับปรุงดิน ท้ังนี้เพื่อฟื้นฟูดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของภาคใต้ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดการดินเพื่อเพ่ิมผลผลติ และประสิทธิภาพของปาลม์น้ ามัน โดยการปรับปรุงบ ารุงดิน
รายแปลง ให้แก่เกษตรกร/กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  การจัดการดินเพื่อเพิม่ผลผลิตและประสิทธิภาพของปาล์มน้ ามันในพื้นที่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดตรัง จ านวน 100 ไร ่

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอปะเหลียน 20 ไร่อ าเภอย่านตาขาว 20 ไร่อ าเภอสเิกา 20 ไร่ อ าเภอห้วยยอด 
20 ไร่ และอ าเภอหาดส าราญ 20 ไร่  

8. กิจกรรมหลัก 1. ส่งเสริมการตรวจวิเคราะหด์ินและใบรายแปลง และให้ค าแนะน าการจัดการดินและ
ปุ๋ยรายแปลง 
2. สนับสนุนวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน (โดโลไมต์) 
3. ส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

ส่งเสริมการตรวจวเิคราะห์ดินและใบรายแปลง และให้ค าแนะน าการจัดการดินและปุ๋ย
รายแปลง 
- งบพัฒนาจังหวัดตรัง 
- สถานีพัฒนาที่ดินตรัง กรมพัฒนาที่ดิน 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน (โดโลไมต์) 
- งบพัฒนาจังหวัดตรัง 
- สถานีพัฒนาที่ดินตรัง กรมพัฒนาที่ดิน 

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการผลติน้ าหมักชีวภาพ 
- งบพัฒนาจังหวัดตรัง 
- สถานีพัฒนาที่ดินตรัง กรมพัฒนาที่ดิน 

8.4กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมกั 
- งบพัฒนาจังหวัดตรัง 
- สถานีพัฒนาที่ดินตรัง กรมพัฒนาที่ดิน 

9. หน่วยงานด าเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดนิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 349,000 บาท/ป ี
12. ผลผลิต (Output) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ไดร้ับการปรับปรุงคุณภาพดิน จ านวน 100 ไร่ 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันกลุ่มเป้าหมาย เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพดิน สามารถปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดิน เพิ่มผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน         

  
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
พร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลติ การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรทีส่ าคัญของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

4. หลักการและเหตุผล การเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดตรังช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน จาก
การเกิดโรคระบาดและปัญหาด้านราคาผลผลิตไม่แน่นอน เกษตรกรบางรายเลิกกิจการ 
ส่งผลให้พ้ืนท่ีการเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดตรังลดลง โดยพื้นที่บางส่วนเกษตรกรเปลี่ยนไป
เลี้ยงสัตว์น้ าชนิดอื่นๆ และพื้นที่บางส่วนก็ปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่า จากการส ารวจพื้นที่ที่
เกษตรกรแจ้งยกเลิกกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดตรังของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีพื้นที่ปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งร้างดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้ า
กร่อย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ าทะเลขึ้น-ลง โดยน้ าไม่ท่วมขณะที่น้ าทะเลมีระดับสูงสุด และ
สามารถระบายน้ าไดแ้ห้งเมื่อน้ าลงต่ าสดุ สภาพดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย 
สามารถเก็บน้ าได้ดี มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปูทะเล 

การเลี้ยงปูทะเลจึงน่าจะเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง 
เนื่องจากลงทุนน้อย และปูทะเลเป็นสัตว์น้ าที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขนาดตัวใหญ่ ตลาดต้องการมาก 
ที่ส าคัญมีราคาแพง เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่ายได้เรื่อยๆ ไม่ต้องรอรอบการจับ
เหมือนกุ้งทะเล จึงมีรายได้ตลอด ไม่เดือดร้อน มีความมั่นคงในอาชีพดังนั้นการส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงปูทะเลด้วยนวัตกรรมการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์น้ าให้มีความยั่งยืน  สามารถ
บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในอนาคตได้ สว่นปูม้า Portunus pelagicus เป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เป็น
ที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเมือ่ได้มาเที่ยวจังหวัดชายทะเล จะต้องได้รับประทาน
ปูม้า ชาวประมงขนาดเลก็ส่วนใหญ่ท าการประมงจับปูม้าจากธรรมชาตโิดยใช้อวนจมปู อวนลอย
กุ้ง ลอบปู ซึ่งเป็นปูสดๆ จากธรรมชาต ิและท ารายไดใ้ห้ครัวเรือนชาวประมงขนาดเลก็ไดม้ีอาชีพ
เลี้ยงครอบครัว จึงเห็นควรเพาะพันธุ์ปูม้าจากโรงเพาะฟักให้ได้ลูกปูระยะที่เป็นตัวปู (Crab 
Stage) ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณปู และลูกปูระยะ Zoea จากธนาคารปูม้าเสริมใน
ธรรมชาติอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ธรรมชาติมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงจับปูตัวโตมา
จ าหน่ายเพื่อการบริโภคต่อไป เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชาวประมงบริเวณชายฝั่งทะเล (4 อ าเภอ) 
รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดของปูม้าและปูทะเลแบบครบวงจรโดยติด
เครื่องหมาย Q บนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับรองสินค้า 

 
 

 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ในแต่ละปีจังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีการ

ท่องเที่ยวหลายๆ รูปแบบ เช่น ท่องเที่ยวแบบเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่ขึ้นช่ือประจ า
จังหวัดและท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดตรัง อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด
ตรัง ให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าระยะ Crab เสริมในธรรมชาติ จ านวน 10 
-20 ตัว/คน  การท่องเที่ยวลักษณะลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มผลผลิตปูทะเลใน
ธรรมชาติช่วยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้นักท่องเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูม้าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะพันธุ์ปูทะเลจากโรงเพาะฟักและเพิ่มปริมาณปูทะเลจาก
การเลี้ยงในบ่อดิน 
3. เกษตรกรมีทักษะการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน 
4. สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่บ่อว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 
5. พัฒนาการบรรจุหีบห่อเพื่อพัฒนาการตลาดสู่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. สามารถเพิ่มปริมาณปูม้าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. สามารถพัฒนาเกษตรกรให้เลี้ยงปูทะเลในบ่อกุ้งร้างได้ 
3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาด 
4. เกษตรกรได้รับการอบรม/ดูงาน การเลี้ยงปูทะเล 
5. สามารถเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรังได ้

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ในพื้นที่จังหวัดตรัง (4 อ าเภอชายฝั่งทะเล) 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เพาะพันธุ์ปูม้าระยะ Crab ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ 250,000 ตัว 
    (โดย ศพช.ตรัง งบประมาณ 612,800 บาท) 
2. การเพาะพันธ์ุปูม้าระยะ Crab เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ร่วมปล่อยลูกปูม้าคืน  
    สู่ธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แถบทะเลชายฝั่งจังหวัดตรัง  
    จ านวน 650,000 ตัว (โดย ศพช.ตรัง งบประมาณ 1,300,000 บาท)  
3. ตั้งกลุ่มธนาคารปมู้าเพื่อปล่อยปูม้าระยะซูเอีย้ 50 ล้านตัว 
    (โดย สปจ.ตรัง งบประมาณ 290,000 บาท) 
4. พัฒนาต้นแบบการเลีย้งปูทะเลในบ่อกุ้งร้าง 5 ราย 
    (โดย ศพช.ตรัง งบประมาณ 630,000 บาท) 
5. พัฒนาบรรจุภณัฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ความรู้และอบรมการเลีย้งปู 
    ทะเลพื้นที่จังหวัดตรัง 
    (โดย สปจ.ตรัง งบประมาณ 167,200 บาท) 

9. หน่วยงานด าเนินการ - ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

11. งบประมาณ 3,000,000 บาท/ปีแหล่งที่มาของงบประมาณ(งบพัฒนาจังหวัด) 
12. ผลผลิต (Output) 1. ปูม้าระยะ Crab ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ 900,000 ตัว 

2. กลุ่มธนาคารปมู้าเพื่อปล่อยปมูา้ระยะซูเอี้ย 50 ลา้นตัว 
3. ต้นแบบการเลีย้งปูทะเลในบ่อกุ้งร้าง 5 ราย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. บรรจุภณัฑ์และช่องทางการตลาดสามารถตดิเครื่องหมาย Q บนบรรจภุัณฑ ์
    เพื่อรับรองสินค้า 
5. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร  
    ให้มีทักษะการเลี้ยงปูทะเล 
6. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เพิ่มทรัพยากรปูม้าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. เกษตรกรมีทักษะและความช านาญในการเลี้ยงปูทะเล 
3. สามารถน าพื้นที่บ่อกุ้งร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเลีย้งสัตว์น้ าชนิดใหม่ คือปูทะเล ทดแทนการ 
    เลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อดินได ้
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการเสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารสตัว์และพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงสตัว ์
2.ชื่อแผนงาน สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

3.แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาและสร้างความเขม้แข็งให้กับองค์กรเกษตรกร 

4.หลักการและเหตุผล 2.1 ที่มา จังหวัดตรังเกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการท าสวน
ยางพารา การท าสวนปาล์ม และรับจ้าง โดยใช้พื้นที่และเวลาหลังเสร็จภารกิจหลักไป
เลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร
ในปัจจุบัน ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง สุกร โคพื้นเมือง เป็ดเทศ เป็ดไข่ และแพะ 
ตามล าดับ การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรส่วนใหญ่ นิยมเลี้ยงแบบผสมผสาน โดยมีการ
เลี้ยง ปศุสัตว์หลายชนิดเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงไม่สามารถก าหนดทิศทางด้าน
การตลาด ตลอดจนการ ก าหนดแหล่งผลิตชนิดปศุสัตว์ได้ชัดเจนเท่าที่ควร ปัจจุบัน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้รณรงค์ให้เกษตรกรมีการเลี้ยงปศุสัตว์ โดย เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานฟาร์มเพื่อเป็นแหล่งผลิตด้านปศุสัตว์ของจังหวัด ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร 
ส าหรับโคพื้นเมือง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในลักษณะเพื่อเป็นโคชน และในปัจจุบัน
ได้มีการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น ตามความต้องการของตลาด โดยได้
ด าเนินการแนะน าส่งเสริมการเลี้ยงและอนุรักษ์ให้มีการปรับปรุงพันธุ์ที่ถูกต้อง เพื่อมิให้
เกิดการผสมพันธุ์ในลักษณะสายเลือดชิด  ตลอดจนเน้นการดูแล สุขภาพ การป้องกัน
โรค การถ่ายพยาธิ เน้นการใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการ
ของโค โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง เป็นหน่วยงานหลักในการส ารองเสบียง
สัตว์ การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเองและ
จ าหน่ายในรูปของหญ้าสด หญ้าหมัก หญ้าแห้ง และน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่น
ฟางข้าว ต้นข้าวโพดหวานมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยในปี 2562 พบว่า จังหวัดตรังมี
การเลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 60,354 ตัว กระบือ 194 ตัว แพะ 11,970 ตัวและแกะ 43 
ตัว ซึ่งมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น (ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร และข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง 
ปี 2562) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ตั้งใน
ศูนย์ภูมิภาค มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ที่เหมาะสมส าหรับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การผลิตเสบียงสัตว์ ตลอดจนการท าสอบ สาธิตเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร วิจัยและพัฒนาด้านการจัดการ
อาหารโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่ไข่และไก่พ้ืนเมืองโดยเน้นการพัฒนาสูตร
อาหารโดยเน้นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในพื้นที่และตรงกับความต้องการทางโภชนะในแต่
ละระยะของการให้ผลิตของสัตว์แต่ละชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี ปลอดภัยและ
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

การพัฒนาเกษตรกรให้มีการปรับตัวสู่กระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ที่มี
คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุน ในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
เกษตรกรจะต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการอาหารสัตว์
ที่ถูกต้องและเหมาะสม โครงการนี้จึงมีแนวคิดในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการจัดการอาหารสัตว์ที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยการเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การจัดการด้านอาหารสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการผสมอาหารใช้เองโดยใช้
วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ และจัดตั้ง
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หัวข้อ รายละเอียด 
ฟาร์มสาธิตการจัดการด้านอาหารสัตว์ต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ทีร่เหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถเข้าใจและ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวก สามารถน าปรับใช้และแก้ปัญหาด้านการจัดการด้านอาหาร
สัตว์ในฟาร์มของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในพื้นที่จังหวัดตรัง จ านวน 10 ฟาร์ม  

2.2 สภาพปญัหา/ความต้องการ  
ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดตรัง มกีารนิยมการเลีย้งโคเนื้อเพื่อผลติเนื้อโค

คุณภาพดีส่งตลาด แตป่ัญหาหลักที่ส าคัญของเกษตรกร คือ ต้นทุนด้านอาหารสัตว์ 
เนื่องจากการขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการจดัการด้านอาหารสัตว์ ขาดแคลน
พืชอาหารสัตว์คณุภาพดี เกษตรกรจึงนิยมใช้ฟางข้าวในการเลี้ยงสัตว์และเสริมอาหารข้น
ในปริมาณทีสู่ง ส่งผลให้ต้นทุนค่าอาหารสตัว์สูงแตม่ีอัตราการเจริญเติบโตต่ า ท าให้
บางครั้งการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรประสบปัญหาไม่คุ้มทุน การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เหมาะสมในการจัดการพืชอาหารสัตว์ที่มีคณุภาพดี การผสมอาหารข้นใช้เองโดยใช้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพืน้ท่ี จะสามารถท าให้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนในการเลี้ยงโค
เนื้อ ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมรีายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

  2.3 ความเร่งด่วน เป็นนโยบายเร่งด่วน ในการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร รวมถึงการจัดตั้งฟาร์มสาธิตการจัดการด้าน
อาหารสตัว์ต้นแบบ เพื่อการลดตน้ทุนด้านอาหารสัตว์ เพิ่มรายได้และเป็นนการ
แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ท าให้เกษรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภาระการช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจดัการด้านอาหารสตัว์ ที่ใช้วัตถุดิบอาหารสตัว์ในท้องถิ่น 
เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
2. เพื่อจัดตั้งฟาร์มสาธิตการจัดการด้านอาหารสตัว์ต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

6.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจดัการด้านอาหารสตัว์  
   จ านวน 100 ราย 
2. จัดตั้งฟาร์มสาธิตการจัดการด้านอาหารสตัว์ต้นแบบ จ านวน 10 ฟาร์ม 

7.พ้ืนที่เป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ในทุกออ าเภอของจังหวัดตรัง ท่ีมีความพร้อมและสนใจเทคโนโลยี
ด้านอาหารสัตว ์ 

8.กิจกรรมหลัก 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการเสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารสตัว์ พัฒนาเกษตรกรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสตัว ์
585,000 บาท 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตรัง 

9.หน่วยงานด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรงั 

10.ระยะเวลาในการ
ด าเนินการโครงการ 

ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 

11.ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจดัการด้านอาหารสตัว์ จ านวน 
100 ราย 
 2. จัดตั้งฟารม์สาธติการจดัการดา้นอาหารสตัว์ต้นแบบ จ านวน 10 ฟาร์ม 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 
 

1.เกษตรกรได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการจดัการอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการ
เลี้ยงสตัว ์
2.มีฟารม์สาธติการจดัการด้านอาหารสตัว์ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
เกษตรกร และสามารถน าไปปรับใช้ในการเลี้ยงสตัว์ของตนเอง 
2.เกษตรกรมรีายได้เพิม่มากข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด                          
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน                                                   

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
เสื่อมโทรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน 
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและการลดลงของช้ันโอโซน และกระทรวงพลังงานได้มี
แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชนโดยมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมพลังงานท่ีสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง การยกระดับรายได้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการสร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ชุมชนในแต่ละพื้นที่สามารถผลิตและ
เป็นเจ้าของพลังงานได้ด้วยตนเอง และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ด้วย
เทคโนโลยีพลังงาน และจังหวัดตรังได้มีประเด็นในการพัฒนาจังหวัดเรื่องการส่งเสริม
การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดและการน างานวิจัย 
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และเพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจึงมีส่วนช่วยเกษตรกรให้มี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า    

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อส่งเสรมิเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงาน 
   แสงอาทิตย์ 
๒.เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลติภณัฑ์ ท าใหส้ามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุม่ประมง 
   พื้นบ้านและกลุ่มเกษตรกรทั่วไป 
๓.เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรูด้้านพลังงานทดแทน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ๑.กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและกลุ่มเกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทน  
   เพิ่มขึ้น 
๒.กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุม่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเกษตร 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒ × ๒ เมตร จ านวน ๕ กลุ่มๆละ 
๒ ตู ้
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ จ านวน   
๕ ชุด 
๕๙๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

11. งบประมาณ 840,000 

12. ผลผลิต (Output) กลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุม่เกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. มีการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดตรังเพิ่มขึ้น 
2. สามารถเพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายให้กับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและกลุม่เกษตรกร 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ)      

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้                
ให้เติบโต อย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องสุขา ประจ าแหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์         

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์ พื้นที่บริเวณร้านสวัสดิการของ

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า มีห้องน้ า-ห้องสุขา จ านวน 2 หลัง หลังละ 4 คูหา เท่านั้น 
ซึ่งบริเวณดังกล่าวจ านวนห้องน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ เนื่องจากมี
จ านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน เกิดปัญหาความแออัด บริเวณห้องน้ า-ห้องสุขาเกินขีด
ความสามารถในการรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวได้ เกิดปัญหาการอุดตันของโถ
ส้วม ราดน้ าไม่ลง ท่อน้ ารั่วซึม ท าให้มีรอยด่างด า ผุ เสื่อมสภาพในระยะเวลาอันสั้น และ
ส่งกลิ่นรบกวนนักท่องเที่ยว 
         อีกทั้ง ยังขาดความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ ส าหรับให้บริการผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ ซึ่งอุทยานฯ ตระหนักถึงปัญหานี้ดี เพราะห้องน้ า-ห้องสุขานับว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญและมีความจ าเป็นมากอย่างหนึ่ง จึงได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดเจ้าหน้าที่
ดูแลอย่างต่อเนี่อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องปรับปรุงห้องน้ า - ห้องสุขาเดิม (Renovate) เพื่อให้สามารถรองรับและให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ า -ห้องสุขา ประจ าแหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์           
ให้เพียงพอ และสามารถรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะเข้าใช้บริการ
ได้มากข้ึน 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับสถานท่ีท่องเที่ยวให้มีความพร้อมมากข้ึน 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย ตรังอันดามันเกตเวย์ ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง พ้ืนท่ีรับผดิชอบของอุทยานแห่งชาติเขาปู-่
เขาย่า 

8. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องสุขา จ านวน 1 หลัง  
9. หน่วยงานด าเนินการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่า 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
     โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

11. งบประมาณ 1,587,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (output) ห้องน้ า-ห้องสุขา ได้รับการปรับปรุง และมีความพร้อมส าหรับนักท่องเที่ยว 
13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน

โครงการ (outcome) 
- แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มขีด ความสามารถในการ

ให้บริการนักท่องเที่ยว   
- เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับสถานท่ีท่องเที่ยวให้มีความพร้อมมากข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้ เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะมุก                          
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 

4. หลักการและเหตุผล - จังหวัดตรังเป็นเมืองที่น่าหลงใหลมากอีกเมืองหนึ่งในประเทศไทย ตรังเป็นจังหวัด
ทางภาคใต้ของประเทศไทยท่ีตั้งบนชายฝั่งทะเลอันดามนั นอกจากจะเชื่อมต่อกับทะเล
อันดามันแล้วยังมีเกาะหลายเกาะ มีป่าชายเลนและถ้ าต่าง ๆ มากมายให้นักท่องเที่ยว
ได้ไปเยือนกัน  การเดินทางไปได้ทั้งรถไฟ รถส่วนตัวหรือเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินก็
มีสนามบินรองรับเช่นกัน เมืองตรังยังถือว่าเป็น “มรกตของอันดามัน” เลยทีเดียว  
- หากต้องเดินทางไปยังเกาะต่างๆ จ าเป็นท่ีจะต้องเป็นท่าเรือ ท่าเรือของตรังก็มีหลาย
ท่าเรือ เช่น ท่าเรือปากเมง ท่าเรือควนตุ้งกู ท่าเรือกันตัง แต่ท่าเรือที่เป็นที่นิยมและ
เป็นจุดศูนย์กลางของเกาะทั้งหมดคือท่าเรือปากเมง และท่าเรือควนตุ้งกู หากเดินทาง
มาด้วยรถส่วนตัวสามารถจอดรถท่ีท่าเรือได้เลยเพราะจะมีบริการให้ฝากรถ 
- เกาะมุกเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวหลายคนต้องนึกถึงเมื่อได้เดินทางมาเยือนจังหวัดตรัง 
สามารถเดินทางโดยขึ้นเรือที่ท่าเรือควนตุ้งกู  ในอ าเภอกันตัง จากท่าเรือใช้เวลา
ประมาณ 30 – 40 นาทีเท่านั้น ไฮไลท์ของเกาะมุกนี้อยู่ที่ถ้ ามรกต ซึ่งจะต้องจะต้อง
นั่งเรือจากเกาะมุกไป  ถ้ ามรกตนั้นจะมีลักษณะเป็นถ้ าใหญ่  ด้านในจะมีหาดทรายขาว  
น้ าใสมาก  ซึ่งบนเกาะมุกมีที่พักไว้บริการ  ทั้งรีสอร์ท  ร้านอาหาร   สปาร์  และมีจุด 
Check In  ประกอบกับทิวทัศน์ท่ีสวยงามของชายหาด  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
สู่เกาะมุกได้ตลอด  ท าให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมาก  
แต่ถนนบนเกาะมุกยังไม่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จ าเป็นจะต้องปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ท าให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและ
สร้างความประทับใจในการเดินทาง    

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ     
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ 
  นักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 
- แก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบัความสะดวก  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ถนนรอบเกาะมุก  ต าบลเกาะลิบง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

งานปรับปรุงทางเป็นแบบอิฐบล็อก  หนา 58.00 มลิลเิมตร  ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 
4.00 เมตร   ระยะทางรวม 4.200 กิโลเมตร 
20,020,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

11. งบประมาณ 20,020,000 บาท (ยี่สิบล้านสองหมื่นบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) งานงานปรับปรุงทางเป็นแบบอิฐบล็อก  หนา 58.00 มิลลิเมตร  ผิวจราจรกว้าง 

3.00 – 4.00 เมตร   ระยะทางรวม 4.200 กิโลเมตร 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
- การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- ปัญหาอุบัติเหตุลดน้อยลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้ง รายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเทีย่ว 

ในเขตเทศบาลต าบลห้วยนาง ต าบลห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล พื้นที่เทศบาลต าบลห้วยนาง  มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่  เป็น

แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของอ าเภอห้วยยอด เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของเทศบาลต าบล
ห้วยนาง แต่ละปีจะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ออก
ก าลังกาย เป็นสถานท่ีจัดงานประจ าหมู่บ้าน เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ งานบุญต่างๆ 
เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านของต าบลห้วยนาง จ านวน 5 หมู่บ้าน  มีผู้มาใช้ประโยชน์ใน
การออกก าลังกายและกิจกรรมต่างๆ ประมาณ 250 คนต่อวัน แต่ปัจจุบันพื้นที่
โดยรอบอ่างเก็บน้ ายังขาดปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การท ากิจกรรมด้านต่างๆ เป็นการ
เพิ่มความปลอดภัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน  ศักยภาพทางด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลห้วยนาง จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาเส้นทางให้มีความ
สะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ซึ่ง
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่พื้นที่เทศบาลต าบลห้วยนาง เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความรัก สามัคคียิ่งข้ึน  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการ  
  ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความ 
  ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจกรรมของชุมชน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวไดร้ับความสะดวก ปลอดภยัในชีวิตและ 
  ทรัพย์สิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ร้อยละ 30 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 
- การจัดกิจกรรมของชุมชนได้หลากหลาย 
- จ านวนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางโดยรอบและถนนเช่ือมสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าเทศบาลต าบลห้วยนาง   ต าบลห้วย
นาง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 228 ตน้ , 
เสา High mast สูง 12.00 เมตร  จ านวน 35 ต้น และเสา High mast สูง 20.00 
เมตร จ านวน 20 ต้น 
40,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

11. งบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด  40,000,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 228 ตน้ ,เสา High mast 

สูง 12.00 เมตร  จ านวน 35 ตน้ และเสา High mast สูง 20.00 เมตร จ านวน 20 
ต้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวไดร้ับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น  
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  
- การจัดกิจกรรมของชุมชนได้หลากหลายยิ่งข้ึน 
- จ านวนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพิ่มขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน  งานบูรณะผิวจราจรเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว ทางเข้าพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ 3,000 ปี  ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล           ถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ 3,000 ปี ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง มีระยะทางตลอดสาย 3.200 กิโลเมตร  เป็นเส้นทางที่เช่ือมไปยัง
พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ 3,000 ปี เป็นสถานที่ที่มีการขุดพบวัตถุโบราณ เช่น        
พระพิมพ์ เศษภาชนะ เศษโครงกระดูก เศษฟันคน ฟันสัตว์ เครื่องประดับที่เป็นวัตถุ
โบราณล้ าค่าที่มีอยู่ในถ้ าคาดว่ามีอายุไม่ต่ ากว่า 3,000 ปี ซึ่งทางองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลเขากอบ ก าลังผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง  
ปัจจุบันเป็นผิวจราจรแบบลาดยางและลูกรังท่ีเกิดช ารุดเสียหาย 
         ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม     
ในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019      
(โควิด-19) คลี่คลาย  จ าเป็นจะต้องปรับปรุงผิวจราจรเพื่อยกระดับมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว 
  ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย 
  ให้กับนักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 
- แก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพืน้ที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความ  
  สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางเข้าพิพิธภณัฑ์วัตถุโบราณ 3,000 ปี ต าบลเขากอบ  
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

งานปรับปรุงผิวจราจร ทางเข้าพิพิธภัณฑ์วัตถโุบราณ 3,000 ปี   ต าบลเขากอบ 
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร  ระยะทางรวม 3.200 กิโลเมตร 
27,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

11. งบประมาณ 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) งานปรับปรุงผิวจราจร ทางเข้าพิพิธภัณฑ์วัตถโุบราณ 3,000 ปี  ต าบลเขากอบ  

อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร  ระยะทางรวม 3.200 กิโลเมตร 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ  
     (Outcome) 

- นักท่องเที่ยวเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ 3,000 ปเีพิ่มมากข้ึน 
- การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ปัญหาอุบัติเหตุลดน้อยลง 
- แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักไดร้ับความนิยมมากข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว เชื่อมถนนสายทางหลวงชนบท สาย ตง.4020 
แยกทางหลวงหมายเลข 4046 – บ้านหนองคล้า  ต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล            แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว เป็นวัดดังของจังหวัดตรังแห่งหนึ่ง    
ที่เป็น Landmark แห่งใหม่ของสายบุญ เป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ มีลานปฏิบัติธรรมที่สวย สงบ  สะอาด ร่มรื่น โดยการสร้างวัดให้เป็น
เสมือนรีสอร์ท มีของดีที่สามารถดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรม เรียนรู้
ธรรมะ คือ ฆ้องใหญ่และระฆังใหญ่ ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ และอุโบสถ
มหาอุด  และยังเป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นได้อีก เช่น หาดปากเมง    
หาดราชมงคล เป็นต้น ปัจจุบันยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก (ไฟฟ้า) แก่ชาวบ้านใน
พื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และใช้เส้นทางเช่ือมโยงไปยังพื้นที่
ใกล้เคียง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีจะเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวหลังสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19) คลี่คลาย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการ  
  ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความ 
  ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบั  
  ความสะดวก ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว ต าบลนาเมืองเพชร  อ าเภอสเิกา 
จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 260 ตน้ ,เสา High mast 
สูง 12.00 เมตร  จ านวน 19 ตน้  และเสา High mast  สูง 20.00 เมตร จ านวน   
6 ต้น 
25,200,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

11. งบประมาณ 25,200,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าสองแสนบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 260 ตน้ , 

เสา High mast สูง 12.00 เมตร  จ านวน 19 ต้น และเสา High mast สูง 20.00 
เมตร จ านวน 6 ต้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

- ชาวบ้าน/นักท่องเที่ยวเดินทางสูแ่หล่งท่องเที่ยวไดส้ะดวก ปลอดภยัทั้งชีวิตและ 
  ทรัพย์สิน 
- อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาลดน้อยลง 
- การคมนาคมขนส่งมีความคล่องตัวยิ่งข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้ เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับมาตรฐานทางเพือ่เพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

หาดเจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจร สาย แยก ทล.408 – ส านักสงฆ์ถ้ าผึ้ง ต าบลคลองลุ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่ จม.5 (ถ้ าผึ้ง) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และยังเป็นเส้นทางสู่ส านักสงฆ์ถ้ าผึ้ง และถ้ าผึ้ง ที่ปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักและนิยมเดินทาง แต่สภาพถนนเป็นผิวจราจรลูกรังมีสภาพช ารุด
ทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงเห็นควรปรับปรุงผิวจราจรให้มีความสะดวก 
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าท่ีมากยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ  
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย 
  ให้กับนักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบัความสะดวก   
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางสูส่ านักสงฆ์ถ้ าผึ้ง ต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

งานปรับปรุงผิวจราจร สาย แยก ทล.408 – ส านักสงฆ์ถ้ าผึ้ง ต.คลองลุ  อ.กันตัง     
จ.ตรัง 
28,230,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

11. งบประมาณ 28,230,000 บาท (ยี่สิบแปดสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (Output) งานปรับปรุงผิวจราจร สาย แยก ทล.408 – ส านักสงฆ์ถ้ าผึ้ง  ต.คลองลุ    
อ.กันตัง จ.ตรัง เปน็ผวิจราจรแบบแอสฟลัติกคอนกรตี ผิวจราจรกวา้ง 6.00-7.00 เมตร  
ไม่มไีหล่ทาง  ระยะทางรวม 3.950 กิโลเมตร 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

- นักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ าผึ้งเพิ่มมากข้ึน 
- การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ปัญหาอุบัติเหตุลดน้อยลง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน ตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะทางเช่ือมแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ  ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลยีน  
จังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล น้ าตกโตนเต๊ะ  ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด พื้นที่ต าบลปะเหลียน 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นน้ าตกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่  ด้วยความใหญ่
ของน้ าตก เพียงเดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดก็สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาบรรทัด  ด้วยความสมบูรณ์ของป่าจึงท าให้
มีน้ าตลอดทั้งปี กระแสน้ าจะไหลผ่านเทือกเขาลงสู่ผาหิน  ลดหลั่นลงมาเป็นช้ันๆ ไหล
ลงสู่คลองปะเหลียนและออกสู่ทะเลตรัง โดยตลอดแนวล าธารยาวนักกิโลเมตร  
นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ าได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย จึงท าให้ในแต่ละปี
จะมีนักท่องเที่ยวท้ังในจังหวัด  ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยว
เป็นจ านวนมากตลอดทั้งปี เส้นทางสายดังกล่าวยังเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
โตนตก น้ าตกพ่านได้อีกด้วย ถ้ าสุรินทร์ได้อีกด้วย และยังเป็นเส้นทางที่มีสถานที่ส าคญั
อีกมากมาย เช่น มัสยิด,วัด,โรงเรียน,สหกรณ์,ศูนย์เกษตร,โครงการประตูระบายน้ า
คลองปะเหลียน,วิสาหกิจชุมชน ท าให้ปริมาณจราจรหนาแน่น จ าเป็นต้องพัฒนา
เส้นทางให้มีความสะดวก  ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าแสงสว่าง   
จุดต่อเช่ือมกับทางแยกบริเวณสองข้างทาง เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทาง   สู่แหล่งท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) คลี่คลาย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว 
  ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ 
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบัความสะดวก 
 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนร้อยละ 30  
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ ต าบลปะเหลียน   
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณทางเชือ่มสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ  โดยด าเนินการ
ติดตั้งเสากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร จ านวน 300 ต้น และเสา High mast สูง 20.00 
เมตร  จ านวน 14 ต้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

26,500,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

11. งบประมาณ 26,500,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณทางเชือ่มสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ และบรเิวณจดุ

เสี่ยงอันราย  โดยด าเนินการติดตั้งเสากิ่งเดีย่ว สูง 9.00 เมตร จ านวน 300 ต้น และเสา 
High mast สูง 20.00 เมตร  จ านวน 14 ต้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

- นักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว (น้ าตกโตนเต๊ะ) เพิ่มมากขึ้น 
- ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพท่ีมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตดีขึ้น 
- การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
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 แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเทีย่วชุมชนต าบล

กันตังใต้ ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล พื้นที่ต าบลกันตังใต้ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 1,322 ครัวเรือน  ประชากรประมาณ 

7,378 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน 
ประมงพ้ืนบ้าน ท านา เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กประเภทท าลูกช้ินและ
อาหารทะเล และยังมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ในการจัดตั้งกลุ่มเครื่องแกง   
ต ามือกันตังใต้,กลุ่มทองม้วน-ทองพับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้า
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน อุดหนุนสินค้า เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายในชุมชน
ยกระดับรายได้ในกลุ่มอาชีพ และมีพื้นที่ที่ติดทะเล จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและท่องเที่ยวทางทะเล เหมาะแก่การล่องเรือ          
ดูหอย ปลา ปู สัตว์น้ าและระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน แต่ปัจจุบันพื้นที่ต าบลกันตังใต้
ยังขาดปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวด้านต่างๆ ของต าบลกันตังใต้ เช่น การ
สร้างระบบความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน  
ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้จึงยังไม่มี      
จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด -19) คลี่คลาย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางสู่พื้นที่ต าบลกันตังใต้ เพ่ิมขึ้น  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการ  
  ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความ 
  ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบัความสะดวก  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ร้อยละ 30 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางภายในเขตพื้นท่ีต าบลกันตังใต้   อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 390 ตน้ , 
เสา High mast สูง 12.00 เมตร  จ านวน 20 ต้น และเสา High mast สูง 20.00 
เมตร จ านวน 18 ต้น 
38,900,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

11. งบประมาณ 38,900,000 บาท (สามสิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 390 ตน้ ,เสา High mast 

สูง 12.00 เมตร  จ านวน 20 ตน้ และเสา High mast สูง 20.00 เมตร จ านวน 18 
ต้น 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน  
      โครงการ (Outcome) 

- ชาวบ้าน/นักท่องเที่ยวเดินทางสูแ่หล่งท่องเที่ยวไดส้ะดวก ปลอดภยัทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาลดน้อยลง 
- เพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว 
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้ของชาวบ้านในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวใน

เขตเทศบาลต าบลนาตาล่วง ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่

มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่

มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล        พื้นที่ต าบลนาตาล่วง เป็นพ้ืนท่ีที่เช่ือมต่อระหว่างต าบลทับเที่ยงซึ่งเป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง  ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด ใช้เป็น
เส้นทางเดินทางเช่ือมโยงเป็นจ านวนมาก และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ 
ถ้ าเขาสามบาตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าหมาก ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง ภายใน
ถ้ าค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์
หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบได้แก่ เศษช้ินส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ค่อนข้างหยาบแบบหม้อสามขา ชามภาชนะปากผาย เครื่องมือสะเก็ดหิน ค้อนหิน 
เปลือกหอยแครงเจาะรู กระดองเต่า หอยน้ าจืดรวมทั้งรูปภูเขาสามลูกบนผนังถ้ าส่วน
หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ประกอบด้วย โบราณวัตถุสมัยอยุธยา และที่ส าคัญ       
คือตัวอักษรที่จารึกบนผนังถ้ าท่ีได้เคยทรงวินิจฉัยว่า เป็นลักษณะเดียวกับตัวอักษรทีว่ดั
ป่าโมก (อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง) ,วัดไพรสนฑ์ ,วัดน้ าผุดใต้,วัดไทรงาม ท าให้แต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางสู่พื้นที่ต าบลนาตาล่วงเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นจะต้อง
พัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) คลี่คลาย ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่พื้นที่เทศบาลต าบล        
นาตาล่วงเพิ่มขึ้น   

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวไดร้ับความสะดวก ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ร้อยละ 30 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลต าบลนาตาล่วง    
ต าบลนาตาล่วง   อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 90 ต้น ,เสา High mast 
สูง 12.00 เมตร  จ านวน 131 ต้น 
49,990,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ 49,990,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร  จ านวน 90 ต้น ,และเสา High 

mast สูง 12.00 เมตร  จ านวน 131 ต้น  
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวไดร้ับความสะดวก ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น  
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  
- ระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก คล่องตัวยิ่งข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้ เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บูรณะเส้นทางเชิงลาดสะพานข้าม 

แม่น้ าตรัง (สะพานท่าแก้มด า) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ทางเรือ ต าบลโคกยาง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล เส้นทางสาย บ้านโคกยาง – ควนธานี  เป็นถนนเชิงลาดเช่ือมกับสะพานข้าแม่น้ าตรัง 
(สะพานท่าแก้มด า)  ต าบลโคกยาง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  เป็นเส้นทางที่เช่ือมการ
เดินทางระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอกันตัง เป็นเส้นทางหลักส าคัญในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ขนส่งโดยรถบรรทุกและตู้คอน 
เทนเนอร์ ไปสู่ท่าเรือในพ้ืนท่ีอ าเภอกันตัง ซึ่งในแต่ละวันจะมีจ านวนปริมาณรถบรรทุก
ใช้เส้นทางเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเป็นเส้นทางลัด-ทางเลี่ยงและเส้นทางเช่ือมไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ทั้งในเขตอ าเภอกันตัง เช่น  สถานีรถไฟ
กันตัง,ยางพาราต้นแรก,พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี,หาดสิวาลัย และ
ในเขตอ าเภอสิเกา ได้แก่ หาดปากเมง หาดราชมงคล หาดหยงหลิง อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา รองรับกับปริมาณจราจรที่มีความหนาแน่นขึ้นจึง
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง  และเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งปรับปรุง
โครงสร้างระบายน้ าเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ าท่วม  ท าให้การระบายน้ าได้เร็ว และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงลาดสะพาน  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย จ าเป็นจะต้องปรับปรุงผิวจราจรเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 
- แก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบัความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ าตรัง (สะพานท่าแก้มด า) ต าบลโคกยาง  อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

งานปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-2.50 เมตร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ าและภูมิทัศน์บริเวณเชิงลาด
สะพาน ระยะทางรวม 1.575 กิโลเมตร 
47,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

งบประมาณปี พ.ศ. 566 
 

11. งบประมาณ 47,000,000 บาท (สี่สิบเจด็ล้านบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) งานปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.00-2.50 เมตร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ าและภูมิทัศน์
บริเวณเชิงลาดสะพาน ระยะทางรวม 1.575 กิโลเมตร 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน  
      โครงการ (Outcome) 

- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
- การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ปัญหาอุบัติเหตุลดน้อยลง 
- แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักไดร้ับความนิยมมากข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน ปรับปรุงผิวจราจรเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ทาง ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกวังนาคา ต าบลในเตา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล พื้นที่ต าบลในเตา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่ง  

ที่มีความสวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งภูเขา ล าคลอง น้ าตก ใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 ได้มีแอ่งน้ าเป็นล าคลองที่เป็นน้ าตกและล่องแพได้  ชาวบ้านในพื้นที่
เรียกว่า “วังนาคา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นจ านวนมาก ใน
วันหยุดราชการจะมีนักท่องเที่ยวประมาณวันละ 800 -1,000 คน ท าให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้
มีรายได้จากการท่องเที่ยว มีอาชีพเลี้ยงชีพ แต่สภาพผิวถนนที่เช่ือมไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน แคบและผิวจราจรบางช่วงเป็นถนนลูกรังสลับกับ
ผิวลาดยางและผิวคอนกรีตที่ช ารุดเสียหาย ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ  
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภยั ให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบัความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 
 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกวังนาคา ต าบลในเตา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

งานปรับปรุงผิวจราจร ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกวังนาคา ต าบลในเตา อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 
เมตร ระยะทางรวม 3.000 กิโลเมตร 
27,780,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ 27,780,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) งานปรับปรุงผิวจราจร ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกวังนาคา ต าบลในเตา อ าเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 
เมตร  ระยะทางรวม 3.000 กิโลเมตร 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน  
     โครงการ (Outcome) 

- นักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกวังนาคาเพิ่มมากขึ้น 
- การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยว 
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 แบบ จ.1-1 

(Project Brief รายโครงการ) 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้ เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ต้นมะม่วง-ตรัง ทล.403 เชื่อมโยง ทช.ตง.1037 – บ.นาตาข า อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ต้นมะม่วง – ตรัง บริเวณจุดเช่ือมกับทางหลวง
ชนบท สาย ตง.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านนาตาข า อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง เป็นเส้นทางหลักท่ีเชื่อมโยงถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เป็นช่วงที่สามารถเดินทางเช่ือมโยงไป
ยังสถานท่ีท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ เช่น ศูนย์บริการชุมชนต าบลนาวง,วัดพรรณนาราม,วดั
เขาปินะ,      ถ้ าเลเขากอบ,วัดหูแกง และเป็นเส้นทางหลักที่จะเดินทางสู่จังหวัดฝั่งอันดามัน  
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต แต่ละจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ มากก
มายที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท าให้ในแต่ละวัน
จะมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น  ซึ่งมีบริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายในการใช้ถนนได้เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ประกอบกับบางช่วงที่มีเสา
ไฟฟ้าเก่าอยู่แล้ว  แต่ได้มีการติดตั้งมานาน เกิดช ารุด อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
เส้นทางได้  จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อรองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีจะเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้รบั  
  ความสะดวก ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 30 
- อุบัติเหตุลดน้อยลง ร้อยละ 30 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เส้นทางเชื่อมระหว่างถนนกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบท ช่วง ทล.403 ต้น
มะม่วง-ต้นกับถนนสาย ตง.1037 แยก ทล.4 – บ้านนาตาข า                              
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสา High mast สูง 20.00 เมตร  จ านวน 5 ต้น และเสา High 
mast สูง 25.00 เมตร จ านวน 15 ต้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

20,517,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
แขวงทางหลวงตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

11. งบประมาณ 20,517,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจด็พันบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสา High mast สูง 20.00 เมตร  จ านวน 5 ต้น และเสา High 

mast สูง 25.00 เมตร จ านวน 15 ต้น 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (Outcome) 

- ชาวบ้าน/นักท่องเที่ยวเดินทางสูแ่หล่งท่องเที่ยวไดส้ะดวก ปลอดภยัทั้ง  
  ชีวิตและทรัพย์สิน 
- อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาลดน้อยลง 
- เพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว 
- นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวสู่จังหวัดตรังมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 312 - 
 

แบบ จ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ถนนภายในสวน
พฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง (ตอนที่ 2) ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัด
ตรัง  

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง ส าหรับส าหรั บ
ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ถนนตรัง -ปะเหลียน 
ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีพื้นที่ 2,600 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าดิบ
ช้ืน ป่าพรุ และทุ่งหญ้า มีเส้นทางเพื่อเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณโดยรอบที่ส าคัญ คือ 
สะพานศึกษาเรือนยอดไม้ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย มีความยาว 
175 เมตร สูง 3 ระดับ ตั้งแต่ 10-18 เมตร  ท าให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทาง
ธรรมชาติของเยาวชน นักเรียน  นักศึกษา  หรือกลุ่มอนุรักษ์ เพื่อความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยว  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก เพื่อเป็น
การดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดตรังมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเป็นเส้นทางที่
ชาวบ้านในชุมชนทุ่งค่ายหมู่ที่  2 และหมู่ที่  9  ใช้เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงได้  
ประมาณ 200 ครัวเรือน และมีเจ้าหน้าท่ีของสวนพฤกฯ เดินทาง เข้า – ออก จ านวน 
46 ท่าน ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง ยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับ
ชาวบ้านและนักเรียน นักศึกษาในช่วงวันหยุด โดยได้รับสมัครให้เป็นมัคคุเทศก์อาสา
เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนพฤกฯ อีกด้วย  ปัจจุบันเมื่อเจอกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท าให้ชาวบ้าน
และนักเรียน นักศึกษา ขาดรายได้ในการเจือจุนครอบครัว  ประกอบกับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดตรัง ได้อนุมัติโครงการเพื่อปรับปรุงถนนภายในสวน
พฤกษ์ฯ (ตอนที่ 1) เป็นจ านวนเงิน 22,600,000 บาท เพื่อความสมบูรณ์ของ
โครงการและความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น . 
- เพิ่มแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
- เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงของชาวบ้านชุมชนทุ่งค่าย 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - นักท่องเที่ยว  เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  มีความมั่นใจ ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง   
- เจ้าหน้าท่ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ชาวบ้านบริเวณโดยรอบชุมชนทุ่งค่าย หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 2 ประมาณ 200 ครัวเรือน   
ใช้เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยง 
- นักเรียน นักศึกษา มีรายได้พิเศษช่วงวันหยุด 500 บาท/คน 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20%  
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ถนนรอบสวนพฤกษศาสตร์ภาคใตทุ้่งค่ายจังหวัดตรัง ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว  

จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ไม่มไีหล่ทาง ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 5.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 
25,400,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

11. งบประมาณ 25,400,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ไม่มีไหล่ทาง พร้อมเกาะกลางถนนบริเวณทางเข้า ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 5.00 
เมตร เกาะกลางกว้าง 5.50-6.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (Outcome) 

- เจ้าหน้าท่ี ประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสวน 
  พฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางลดน้อยลง . 
- จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
- เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงของชาวบ้านชุมชนทุ่งค่าย 
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  แบบ จ.๑-๑ 
(Project idea รายโครงการ) 

    แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัดประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ ใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 
2.ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3.แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4.หลักการและเหตุผล ๑. สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย เป็นหน่วยงานที่รวบรวมพรรณไม้โดยการอนุรักษ์พรรณไม้

ที่มีอยู่เดิมหรือพรรณไม้ที่น ามาจากต่างถิ่น เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้เหล่านี้ไว้มิให้สูญพันธุ์ 
โดยเฉพาะไม้หายากหรือไม้ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีรายช่ือพรรณไม้ (Red List) ใน
ขณะเดียวกัน สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายยังตอบสนองต่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น 
การศึกษาธรรมชาติ การวิจัย การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย รวมทั้งการปลูก
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ งในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาใช้ประโยชน์เป็น
จ านวนมาก เนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายมีจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม
คือ สะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway) ซึ่งเป็นสะพานศึกษา
ธรรมชาติเรือนยอดไม้แห่งแรกของประเทศไทย 
๒. สภาพปัญหา/ความต้องการ 
    สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการก่อตั้งมาหลายปีแล้ว แต่ยังขาด
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานท่ีสามารถอ านวยความสะดวกหรือตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ใช้บริการได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้สามารถรับนักท่องเที่ยวท่ี
เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของการท่องเที่ยวให้
เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้บริการซึ่งจะเพิ่มจ านวนข้ึนในทุกๆปี 

5. วัตถุประสงค์ของ 
    โครงการ 

๑. เพื่อให้การใช้งานสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ เดิมมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้บริการ 
๒. เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นพ้ืนฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
เพียงพอ 
๓. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ และมีความพึงพอใจมากข้ึน 
7. พ้ืนที่เป้าหมาย สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก 1. ก่อสร้างห้องสุขา จ านวน ๒ หลัง 

2. ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 419 เมตร 
  ๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 
        งบประมาณ 

ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขา รวมจ านวน ๒ หลัง 
๒,532,๐๐๐ บาท 

  ๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ 
        งบประมาณ 

ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 419 เมตร 
2,๑๐๑,๐๐๐ บาท 

9. หน่วยงานด าเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง 
10.ระยะเวลาในการด าเนิน  
     โครงการ    ไตรมาสที่ 1   ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4     

11. งบประมาณ 4,๖๓๓,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (output) มีสิ่งก่อสร้างที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเพียงพอต่อการเข้ามาใช้บริการของ

นักท่องเที่ยว 
12.ผลลัพธ์จากการการด าเนิน  
     โครงการ (Outcome) 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มี  
    คุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
      ประเด็นการพัฒนาจังหวัด :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพเพ่ือเสริม  
      รายได้ในแต่ละโครงการอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตรเ์ขาช่อง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล       1. ที่มา :  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัด พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความ
เป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความ
ขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ   
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ รักษา 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม    
     2. สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง มีพรรณไม้นาๆชนิด ท้ังไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชล้มลุก
ต่าง ๆ มีการใช้พื้นที่ป่าดั้งเดิมและพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อปลูกรวบรวมพรรณไม้จัดปลูกตาม
หลักอนุกรมวิธานพืช และการจัดจ าแนกต้นไม้ทางพฤกษศาสตร์ มีสภาพพื้นที่ป่าเป็นป่า
ดิบช้ืน มีพรรณไม้มีค่า ไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น หลุมพอ ยางนา ตะเคียน 
กระบาก เป็นต้น นอกจากนี้ทางสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ยังเป็นศูนย์ฝึกให้แก่สถาบัน
ทางการศึกษาต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านพรรณพืช เป็นแหล่งที่มีการค้นพบ
พืชชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ ว่านแผ่นดินเย็นเมืองตรัง ดังนั้น จึงท าให้มีนักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไป เข้ามาท ากิจกรรมท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ การวิจัย 
การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย เป็นจ านวนมาก เมื่อเป็นสถานที่ที่ได้รับความ
สนใจจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ใช้ได้ผลอย่าง
ถาวร และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ส าหรับการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พฤกษศาสตร์ป่าไม้ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แก่กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าสนใจในแก่นักท่องเที่ยว และผู้
ศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงานได้อย่างมั่นคง 
       

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้มีความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทาง
วิชาการตลอดจนการบริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจัย และประชาชนท่ัวไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ได้รับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน 1 เส้นทาง สามารถ
ให้บริการวิชาการ และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และกลุ่มเป้าหมาย และมีจ านวน
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีความพึงพอใจมากข้ึน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.38 กิโลเมตร  
จ านวน 1 แห่ง 

8. กิจกรรมหลัก สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 
6,900,000 บาท 
นายประพจน์ สัตถาภรณ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 

9. หน่วยงานด าเนินการ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

11. งบประมาณ 6,900,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.38 กิโลเมตร  

จ านวน 1 แห่ง ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผูเ้ข้าใช้บริการ 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับ
นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย หน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศได้ทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง และมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ  
ในอนาคตเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลิบง จังหวัดตรงั  เพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริหารแก่นักท่องเที่ยว 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๒ มีพื้นที่
ทั้งหมด 279,687  ไร่ หรือประมาณ ๔๔๗ ตารางกิโลเมตร มีหน่วยพิทักษ์ป่า 
จ านวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะเคี่ยม หน่วยพิทักษ์ป่าหลังเขา หน่วย
พิทักษ์ป่าบางสัก และหน่วยพิทักษ์ป่าปากน้ าตรัง ประกอบด้วยพื้นท่ีทางบกประมาณ 
155,936 ไร่ พ้ืนท่ีทางทะเล ประมาณ 123,751 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ หรือ Ramsar Site และอุทยานมรดกแห่ง
อาเซียนในล าดับที่ 5 ของประเทศไทย เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มี
ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง มีทรัพยากรป่าไม้ที่หลากหลายทั้งพื้นท่ีป่า
ชายเลน, ป่าชายหาด, ป่าดิบช้ืน, ป่าทุ่งหญ้า และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
หายากที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น พะยูน เต่าทะเล และมีแหล่งหญ้าทะเลแหล่ง
ใหญ่ จ านวนกว่า 12 ชนิด เนื้อที่ 18,000 ไร่ ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศทาง
ทะเลหลายด้าน  

หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะเคี่ยม มีที่ตั้งศูนย์ประสานงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่
เกาะลิบง อาคารส านักงานก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีอายุการใช้งาน ๒๘ ปี 
ลักษณะเป็นอาคารไม้ มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ไม่เหมาะแก่การใช้งาน  

ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะเคี่ยม ได้ใช้บ้านพักข้าราชการ
ระดับ ๕-๖ เป็นอาคาศูนย์บริการช่ัวคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ
ให้ส าเร็จลุล่วง ท าให้เกิดความไม่สะดวกและขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ที่จ าเป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.1 เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ านวน ๑ หลัง 
5.2 เพื่อให้นักท่องเที่ยวติดต่อประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
5.3 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
      หมู่เกาะลิบง 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย      6.1 อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ านวน ๑ หลัง บรเิวณหน่วยพิทักษ์ป่าเกาะ
เคี่ยม เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง 
    6.2 อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  
    6.3 เจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะเคีย่ม เขตหา้มล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ถนนป่าไม้  
เทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ านวน ๑ หลัง 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

   ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ านวน ๑ หลัง 
   1,531,000 บาท 
   นายกิติพงศ์ สงนุ้ย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
   087-5686474 

9. หน่วยงานด าเนินการ เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลิบง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

11. งบประมาณ 1,531,000 บาท (หนึ่งลา้นห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ านวน ๑ หลัง บริเวณหน่วยพิทักษป์่า 

เกาะเคี่ยม เขตหา้มลา่สัตว์ปา่หมู่เกาะลิบง 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน   
      โครงการ (Outcome) 

ให้บริการนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวให้ได้รบัความสะดวกในด้านต่างๆ  
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้          
ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ก่อสร้างสะพานเช่ือมต่อรอบเกาะลิบงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลตรังตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๒ มีพื้นที่
ทั้งหมด 279,687  ไร่ หรือประมาณ ๔๔๗ ตารางกิโลเมตร มีหน่วยพิทักษ์ป่า 
จ านวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะเคี่ยม หน่วยพิทักษ์ป่าหลังเขา หน่วย
พิทักษ์ป่าบางสัก และหน่วยพิทักษ์ป่าปากน้ าตรัง ประกอบด้วยพื้นที่ทางบกประมาณ 
155,936 ไร่ พื้นที่ทางทะเล ประมาณ 123,751 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ หรือ Ramsar Site และอุทยานมรดกแห่ง
อาเซียนในล าดับที ่5 ของประเทศไทย เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มี
ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง มีทรัพยากรป่าไม้ที่หลากหลายทั้งพื้นท่ีป่า
ชายเลน, ป่าชายหาด, ป่าดิบช้ืน, ป่าทุ่งหญ้า และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหา
ยากที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น พะยูน เต่าทะเล และมีแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ 
จ านวนกว่า 12 ชนิด เนื้อที่ 18,000 ไร่ ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล
หลายด้าน  

เนื่ องจากเขตห้ามล่ าสัตว์ป่ าหมู่ เกาะลิบง พื้นที่บนเกาะ 
ลิบงเช่ือมต่อระหว่าง ม.5 บ้านหลังเขาไปยังอีกฝั่งเหลือระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตรกว่าถึงจะครบวงรอบในการคมนาคม แทนที่จะย้อนกลับทางเดิมซึ่งมี
ระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตรและเพื่อให้การลาดตระเวนของเจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนได้
อย่างทั่วถึงและสะดวกต่อเจ้าหน้าท่ีเองละราษฎรในพื่นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิ
บงจึงได้จัดท าโครงการสะพานเช่ือมต่อรอบเกาะลิบง เพื่อเป็นประโยชน์ตามข้างต้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เส้นทางสะพานเช่ือมต่อรอบเกาะลิบง 1 เส้นทาง 
2 เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นและการสะดวกของการคมนาคม 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1 ก่อสร้างเส้นทางสะพานเช่ือมต่อรอบเกาะลิบง 1 เส้นทาง 
      2 สะดวกต่อการคมนาคม 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย      บ้านหลังเขา ม.5 ต าบลเกาะลบิง 
8. กิจกรรมหลัก    ก่อสร้างเส้นทางสะพานเชื่อมตอ่รอบเกาะลบิง  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

   ก่อสร้างเส้นทางสะพานเชื่อมตอ่รอบเกาะลบิง 
   35,000,000 บาท 
   นายกิติพงศ์ สงนุ้ย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
   087-5686474 

9. หน่วยงานด าเนินการ เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลิบง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ 2566 

11. งบประมาณ 35,000,000  
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output)  ก่อสร้างเส้นทางสะพานเช่ือมต่อรอบเกาะลิบง 1 เส้นทาง 

 บ้านหลังเขา ม.5 ต าบลเกาะลิบง 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ   
      (Outcome) 

การคมนาคมที่สะดวกแก่เจ้าหนา้ที่ ราษฎรพร้อมท้ังนักท่องเที่ยว 
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      (Project  รายโครงการ) 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสรา้งรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ  เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโต 

อย่างต่อเนื่อง  
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ  เพื่อสร้างรายได้ใหเ้ติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. หลักการและเหตุผล วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง เดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นเมือง   

ปะเหลียนมาเป็นเวลาช้านาน ผู้น าชุมชนตลอดจนชาวบ้านล าแคลงหมู่ที่ ๔ ในขณะนั้น 
ได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด เช่น จัดสร้างศาลาพักร้อน อาคารอเนกประสงค์ 
สะพานเดินชมธรรมชาติ เป็นต้น และร่วมกันผลักดันจนกรมป่าไม้ในสมัยนั้น ประกาศ
จัดตั้งเป็น “วนอุทยานน้ าตกพ่าน”  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๔๐ เพื่อสงวนรักษา
ธรรมชาติอันสวยงามไว้เป็น สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของ
ประชาชน น้ าตกพ่าน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสธรรมชาติได้โดยตรง อาคาร สิ่งอ านวย
ความสะดวก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้
นักท่องเที่ยวเรียนรู้และเข้าใจถึงความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ   1. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรัง     
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวชม  
  2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของวนอุทยานน้ าตกพ่าน ให้มีความปลอดภัย มีอาคาร 
สิ่งอ านวยความสะดวก และป้ายสื่อความหมาย ท่ีได้มาตรฐาน 
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักท่องเที่ยว และกระตุ้นและสร้างจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ :  
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 585 เมตร 1 เส้น 
- ลานจอดรถคอนกรตีเสริมเหล็กบริเวณน้ าตกพ่าน ขนาดพื้นท่ี 750 ตารางเมตร 
- อาคารศาลาเอนกประสงค์ บริเวณลานกางเต็นท์ท่ีท าการวนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัด
ตรัง ความจุ 100 คน พร้อมสื่อทัศนูปกรณ ์1 หลัง 
- มีถนนท่ีใช้สัญจรไปมารองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตไิดส้ะดวกยิ่งขึ้นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ระยะทาง 130 เมตร และ 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- มีแหล่งน้ าสะอาดใช้จากการขุดบ่อบาดาลจ านวน 1 บ่อ และถังส าหรับเก็บน้ าจ านวน 
๑ ถัง  
- ห้องน้ า ระบบระบายน้ า ระบายอากาศ สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก สร้างความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  
2.ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการมาท่องเที่ยว และไดร้ับความรู้และ
เข้าใจถึงความส าคญัและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาต ิ
- มีหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวท่ัวไป เข้ามาใช้
บริการและเป็นการดูแลทรัพยส์ินของทางราชการ ไม่ให้ช ารุดทรดุโทรม และเสียหาย
เพิ่มขึ้น 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  วนอุทยานน้ าตกพ่าน หมู่ที่ 15 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 585 เมตร 1 เส้น 
     - จัดท าทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
     - จัดจัดจุดพักผ่อน บริเวณภายในน้ าตกพ่าน 
     - จัดท าป้ายสื่อความหมาย ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
3,819,000 บาท 
วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ บริเวณลานกางเต็นท์ที่ท าการวนอุทยานน้ าตกพ่าน 
จังหวัดตรัง  
     - ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ ความจุ 100 คน พร้อมสื่อทัศนูปกรณ์ 
1,725,000 บาท (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2567) 
วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องสุขา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยววน
อุทยานน้ าตกพ่าน 
250,000 บาท (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2567) 
วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ภายในที่ท าการวน
อุทยานน้ าตกพ่าน 
375,000 บาท (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2567) 
วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณน้ าตกพ่าน 
     - ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณน้ าตกพ่าน  
       ขนาดพื้นท่ี 750 ตารางเมตร 
533,000 บาท  
วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ า 
     - ขุดบ่อบาดาลจ านวน 1 บ่อ  
     - ถังส าหรับเก็บน้ าจ านวน ๑ ถัง  
1,200,000 บาท (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2567) 
วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ วนอุทยานน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง  
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

ระยะเวลา 2 ปี (วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2567) 

11. งบประมาณ 7,902,000 บาท 
12. ผลผลิต  1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 585 เมตร  

2. ลานจอดรถคอนกรตีเสริมเหลก็บริเวณน้ าตกพ่าน ขนาดพื้นท่ี 750 ตารางเมตร 
3. บ่อบาดาล พร้อมถังส าหรับเกบ็น้ าจ านวน ๑ ถัง 
4. ห้องน้ า-ห้องสุขา ที่มีความพร้อม สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. ถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ภายในท่ีท าการวนอุทยานน้ าตกพ่าน 
6. อาคารศาลาเอนกประสงค์ ความจุ 100 คน พร้อมสื่อทัศนูปกรณ ์

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ  

วนอุทยานน้ าตกพ่าน มีการพัฒนาอาคาร สิ่งอ านวยความสะดวก และเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ให้มคีวามปลอดภัย มีสิง่อ านวยความสะดวก และป้ายสื่อความหมาย ท่ีได้
มาตรฐาน นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ และสามารถสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
การป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได ้
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศป่านันทนาการเกาะมุก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

4. หลักการและเหตุผล ๑. นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และ
แผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี มีความมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดยุทธศาสตร์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มี 5 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 5ด้าน 
คือ 1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานะทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 3)
ใช้ประโยชน์และการสร้างการเจริญเติบโตบนฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 4) ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อ
ก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บน
หลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จ
ที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะมุก อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง บริเวณ  “อ่าวหาดทราย
ยาว” ด้านทิศใต้ของเกาะมุกในทะเลอันดามัน ท้องที่บ้านเกาะมุกด์ หมู่ ๒ ต าบลเกาะ
ลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สภาพภูมิประเทศเป็นหาดทรายมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร ทอดตัวไปตามทิศเหนือ-ใต้ของเกาะมุก พื้นที่ติด
ชายหาดเป็นที่ราบและเนินเขา พื้นที่ดังกล่าวเคยถูกบุกรุกยึดถือครอบครองน าพื้นที่
ไปก่อสร้างรีสอร์ทมีมูลค่าสูงเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒ (นครศรีธรรมราช) ได้ร่วมกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา โดยด าเนินคดีกับผู้บุกรุกยึดถือครอบครอง
จนคดีแล้วเสร็จ และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบป่านันทนาการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมเรียนรู้ธรรมชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น เกิดจิตส านึกรักหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติเกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ระดับจังหวัดต่อไป โดยจะด าเนินการใน
รูปแบบป่านันทนาการ มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
ห้องน้ าสะอาด บ้านพักรับรอง ความสวยงามของสถานที่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
และอื่น ๆ โดยจัดท าให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ เกิดความยั่งยืนตามหลัก
อนุรักษ์ เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบป่านันทนาการมีประสิทธิภาพ ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) จึงจัดท าโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบป่านันทนาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะมุก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง และได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อท่ี   ๔๕-๒-๖๐ ไร่ แล้ว  และศูนย์ป่าไม้ตรัง จะได้
ด าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีตามที่ก าหนดในโครงการต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1)  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในแบบต่าง ๆ ในพ้ืนที่ป่า
นันทนาการเกาะมุก 
2)  เพิ่อการบริการและบริหารจัดการนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
ในพื้นที่ป่านันทนาการเกาะมุก ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายตามความเหมาะสม
เพื่อให้มีความพึงพอใจได้รับความรู้และประสบการณ์นันทนาการที่ดี 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1.สิ่งอ านวยความสะดวกบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว จ านวน ๘ รายการ 
๒.สิ่งก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานบริการประชาชนและ  
   นักท่องเที่ยว จ านวน ๔ รายการ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบป่านันทนาการในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเกาะมุก ท้องที่บ้านเกาะมุกด์ หมู่ ๒  
ต าบลเกาะลิบง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      
ป่านันทนาการ เกาะมุก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
8.1.1 กิจกรรมย่อยท่ี 1  
             งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาพื้นที่ PLATFORM ลานกางเต็นท์แบบเดี่ยว 
 ๘๑,๕๗๖ บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

8.1.๒ กิจกรรมย่อยท่ี ๒ 
          งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาพ้ืนท่ี PLATFORM ลานกางเต็นท์แบบรวม  
๑๐๑,๙๕๙ บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

8.1.๓ กิจกรรมย่อยท่ี 3 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่จอดจักรยานยนต์และจักรยานยนต์พ่วง(จอดเอียง45 องศา) 
 ๓๑๙,๐๖๒บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
 

8.1.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทางเดินยกระดับ  
๗๘,๔๘๖ บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

8.1.๕ กิจกรรมย่อยที่ ๕ 
  งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ป้ายโครงการ  
๒๓๕,๘๑๘ บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1.๖ กิจกรรมย่อยที่ ๖ 
   งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ป้ายแสดงแผนที่ 1 และ 2  
๔๗,๘๓๗ บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

8.1.๗ กิจกรรมย่อยที่ ๗ 
  งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ป้ายบอกทาง 1 และ 2 
 ๓๙,๙๐๙ บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

๘.๑.๘ กิจกรรมย่อยที่ ๘ 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่ป้ายสัญลักษณ์ 1 และป้ายสื่อความหมาย 
 ๒๒,๖๗๘  บาท  
ศูนย์ป่าไม้ตรัง  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
8.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาคารอเนกประสงค์  
 1,960,100 บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

8.2.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ 
         งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาคารสุขารวม  
1,234,900 บาท  
ศูนย์ป่าไม้ตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

8.2.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ 
         งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
 1,346,800 บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
 

8.2.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ 
          งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาคารศาลาชมวิว (มีหลังคา) 
864,300 บาท 
ศูนย์ป่าไม้ตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

9. หน่วยงานด าเนินการ ศูนย์ป่าไม้ตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

๑ ตุลาคม 256๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 

11. งบประมาณ ๖,๓๓๓,๔00.- บาท   
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) 1.มีสิ่งอ านวยความสะดวกบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว จ านวน ๘ รายการ 

1.มีสิ่งก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว 
จ านวน ๔ รายการ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

7.1 ป่านันทนาการเกาะมุกมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว สามารถด าเนินงานก่อสร้างได้ ตามขอบเขต ระยะเวลา และมาตรฐานที่
ก าหนด  
7.2 ป่านันทนาการเกาะมุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งเรียนรู้ของ
นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ เพิ่มมากขึ้นและให้
ประสบการณ์นันทนาการที่ดี 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีคณุภาพเพื่อสร้างรายได้ใหเ้ติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการก่อสร้างจัตุรัสเมืองตรัง (ระยะที่ 2) บริเวณศูนย์ราชการ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ

เมืองตรัง จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่

มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่

มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมสี่วนร่วม 
4. หลักการและเหตุผล         บริเวณโดยรอบพื้นที่ของอาคารส่วนราชการซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม 

เช่น ศาลากลางจังหวัดตรังและส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ศาลจังหวัด อ าเภอเมืองตรัง ส านักงานเทศบาลนครตรัง เป็นต้น 
ปัจจุบันมีทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบไม่ค่อยเรียบร้อยสวยงาม เนื่องจากไม่มีการออกแบบ
ปรับปรุงอย่างเหมาะสม และที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาว่าจ้าง 
บริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งของบริเวณดังกล่าว คือ 
โครงการก่อสร้างจัตุรัสเมืองตรัง บริเวณหอนาฬิกา ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ
เมืองตรัง  โดยการออกแบบปรับปรุงผิวถนน ทางเท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ให้มี
ความร่มรื่นสวยงาม และได้รับงบประมาณมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-
2567 เป็นจ านวนเงิน 50 ล้านบาท                  
        ซึ่งโครงการนี้เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จเช่ือได้ว่าจะเป็นพื้นที่ส าคัญของเมืองตรังที่
จะสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยว และประชาชน ให้มาเที่ยวชม พักผ่อน จังหวัดตรังมาก
ขึ้น  อย่างไรก็แล้วแต่จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการด าเนินการโดยรอบพื้นที่ของ
อาคารส่วนราชการยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดยังเหลืออีกสามด้านที่มีความจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการให้ต่อเนื่องเชื่อมรับกับโครงการแรก ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตรัง ได้พิจารณาแล้ว จึงน าเสนอโครงการนี้เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบ
พัฒนาจังหวัดเพื่อมาด าเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดต่อไป    

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์พ้ืนท่ีบริเวณรอบสถานท่ีราชการจังหวัดตรงั 
2.  เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนเพิ่มขึ้นภายในเขต อ าเภอเมืองตรัง 
3.  เพื่อสร้างทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบสถานท่ีราชการให้ สวยงาม  
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พื้นที่บริเวณศูนยร์าชการจังหวดัตรังได้รบัการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึน้ จ านวน 1 แห่ง 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่โดยรอบสถานท่ีราชการจังหวัดตรัง ต าบลทับเที่ยง  
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก 1. งานปรับปรุงถนนเดิม และท าลวดลายเชิงสัญลักษณ์ 
2. งานปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้  
3. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา 
4. งานรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคเดิม  

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 29,500,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) พื้นที่โดยรอบสถานที่ราชการจังหวัดตรังได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น ให้เป็นพื้นที่
ว่างสาธารณะของเมือง รองรับกิจกรรม และเป็นอัตลักษณ์ ส่งเสริมเมืองทั้งในเชิง
คุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว จ านวน 1 แห่ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
      โครงการ  (Outcome) 

พื้นที่มีทัศนียภาพ เรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตอ าเภอเมืองตรัง 
ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถ เดิน เที่ยวพักผ่อน ชม เมืองตรังในยามค่ าคืน
ด้วย ความสะดวก สบาย ปลอดภัย 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการย่อ(Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมี 
                                  คุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ  New Normal (Smart 

Tourism Initiatives Program) 
2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน 
2. ความส าคัญของโครงการ         จังหวัดตรังมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขายกับ

ต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญในอดีต มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์ โดดเด่น แปลกตา มีอาหาร และขนมพื้นเมืองที่มีรสชาติ
อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึง
ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางบริหารจัดการและรับผลประโยชน์ 
        จากสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า
ในปี 2563 มีนักท่องเที่ยว 648,092 คน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 58.55 และมี
รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 4,007.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 
58.09 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
         แต่ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ก็มีโอกาสทางการท่องเที่ยว ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
กลับมาเยือน เนื่องจากได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (Sport City) ด้านกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Sport for Excellence) มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา และ
ได้รับการจัดอันดับ สุดยอดจังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์ ที่แอป Air Visual ได้จัดอันดับไว้ 
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562  
         แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกต้องการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน า
แนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมาใช้ โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
ผลกระทบน้อยที่สุด เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุ รักษ์และสืบทอด
ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการ
สร้างประสบการณ์และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว       เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทางเศรษฐกิจแก่คนในท้องถิ่น รวมถึงการค านึงถึงความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน
ควบคู่กับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ        
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ 
         จึงมีความจ าเป็นยิ่งท่ีต้องด าเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการใน    
    การบริหารงานอย่างมืออาชีพแบบวิถีใหม่  
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอย่างรับผิดชอบ ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ค านึงถึงความสุขของนักท่องเที่ยว     
    และคนในพ้ืนท่ี 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตรังวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

 1. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เข้ารับการฝึกอบรม มีผลคะแนน  
     ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. มีสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ หรือกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 หรือชุมชน ต้นแบบที่น าแนวคิดการท่องเที่ยวสีเขียวไปปรับใช้ในการท างาน หรือ            
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตรังวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพและ  
    สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการมี แนวคิดในการพัฒนากระบวนงานในธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่า 7  
กระบวนงาน  
2. สถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ หรือกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
หรือ หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว หรือชุมชนมี แนวคิดในการน า
หลักการจัดการท่องเที่ยวสีเขียวไปปรับใช้ในการท างาน ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
3. จังหวัดตรังมีสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกรท่องเที่ยว ตรังวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 สื่อ 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร ์

 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
 

7. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 

8. งบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 

9. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมหลกัที่ 1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและบริการ (เฉพาะที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยดา้นสุขอนามัย )   
งบประมาณ  1,100,000.-บาท 

 กิจกรรมหลกัที่ 2. Trang Go Green (พ้ืนที่เกาะสุกร และเกาะลบิง) 
งบประมาณ  400,000.-บาท 

 กิจกรรมหลกัที่ 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 500,000.-บาท 

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีกระบวนงานในการพัฒนาธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 7 กระบวนงาน 
2. ธุรกิจดา้นการท่องเที่ยวและบรกิาร หรือ กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านการ 
รับรองเกณฑ์คุณภาพ หรือมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
3. สถานประกอบการ หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว หรือกลุ่มการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือชุมชน ได้น าแนวคิดหลักการท่องเที่ยวสเีขยีวไปปรับใช้ใน  
การท างานไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
4. จังหวัดตรังไดร้ับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
3. จังหวัดตรังมีภาพลักษณ์ที่ดดี้านการท่องเที่ยว ท าให้ตรังเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่
ดีและยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project brief รายโครงการ)                               

การจัดท าแบบสรุปโครงการย่อ  (Project brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้ารายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม      

"เสน่ห์ตรัง" 

2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล        จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสาน
วัฒนธรรมชาวจีน แขก ไทย วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นเสน่ห์ที่
น่าหลงใหล ควรค่าแก่การค้นหาของนักท่องเที่ยว แต่ละชุมชนคุณธรรมมีผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเป็น ทางเลือกหนึ่งส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้นจังหวัดตรัง โดย
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จึงเห็นควรด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  "เสน่ห์ตรัง"  โดยการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตท้องถิ่น ณ ชุมชนคุณธรรมฯ  จังหวัดตรัง จ านวน ๒ 
แห่ง เพื่อสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยว ได้อย่างมีมาตรฐาน
ตามวิถีใหม่ (New Normal) เสริมสร้างให้การท่องเที่ยวในชุมชนเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
โดยรวมและมีความยั่งยืน สามารถ พัฒนาต่อยอดรูปแบบการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
เข้าถึงช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
และภาคบริการอื่นๆ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน เปิด
โอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมและ
ท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนคุณธรรมฯ     
ให้มีศักยภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีมาตรฐานตามวิถีใหม่ (New 
Normal)  
2. เปิดโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรม
ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โฮมสเตย์  
3. เพื่อส่งเสริมการท างานของผู้น าชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง    

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   ๑. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการพฒันาด้านการท่องเที่ยว ด้านตา่งๆ  จ านวน ๒ แห่ง 
 ๒. ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมได้รับการพัฒนา จ านวน ๒ แห่ง         
๔ ผลิตภัณฑ์ 
 ๓. ชุมชนคุณธรรมฯ มสีื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ านวน ๒ ผลงาน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ชุมชนคุณธรรมฯ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒ แห่ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชุมชน จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว จุดเช็คอิน ของชุมชน 
                - จัดท าป้ายเแสดงแหล่งท่องเที่ยว 
                - จุดเช็คอิน ของชุมชน 
                - จัดท าป้ายตราสัญลักษณ์ บวร On Tour 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
                - อบรมการเป็นเจา้บ้านท่ีดี  
                -อบรมผู้น าเที่ยวชุมชน 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชน 
                - ท าสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ทาง social media 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเปิดชุมชนสง่เสริมการท่องเที่ยวสไตล์ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” 
  - ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเขาหลัก อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
  - ชุมชนคุณธรรมฯ  มัสยิดบ้านทรายแก้ว  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
1,397,600 บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
  
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑท์างวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารพืน้บ้านและผ้าพื้นถิ่น 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมอบรมเทคนคิการขาย Online  
476,300 บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

11. งบประมาณ 1,873,900 บาท 
12. ผลผลิต (Output) ๑. ชุมชนคุณธรรมฯ ไดร้ับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้านต่างๆ  จ านวน ๒ แห่ง 

๒. ผลิตภณัฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมณไดร้ับการพัฒนา จ านวน ๒ แห่ง  
    ๔ ผลิตภณัฑ ์
๓. ชุมชนคุณธรรมฯ มีสื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว จ านวน ๒ ผลงาน 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน  
     โครงการ (Outcome) 

๑. ชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว สามารถ  
    สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน 
๒. ภูมิปญัญาท้องถิ่น ไดร้ับการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอดสร้าง  
    มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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แบบ จ.1-1 
(Project brief รายโครงการ)                               

การจัดท าแบบสรุปโครงการย่อ  (Project brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้  
ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

(Creative Industry Village: CIV) 
2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
4. หลักการและเหตุผล ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการน าหลักการ

พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศที่ก าหนดแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเน้นการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในระดับหมู่บ้านโดยมี
เป้าหมายให้เกิดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Industry Village : 
CIV ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกเข้ากับองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการเช่ือมโยงกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการและ
รายได้ให้กับชุมชน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อวางรากฐานแนวความคิดในการน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดการท่องเที่ยว 

3) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการสร้างกิจกรรม
รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมูบ่้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีที่ประสบความส าเรจ็ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยว  
จ านวน 1 ครั้ง/30 ราย 

2) พัฒนาผลติภณัฑ์ให้กับชุมชนของหมู่บ้าน CIV จ านวน 5 ผลติภณัฑ ์
3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 

1 ครั้ง/30 ราย 
4) ทดสอบการบริการด้านการท่องเที่ยวโดย หมู่บ้าน CIV จ านวน 1 ครั้ง/20 ราย 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยว 
200,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์ให้กับชุมชนของหมู่บ้าน CIV 
๕00,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 

งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ การให้บริการด้านที่พัก (Home Stay) และกิจกรรม
ทดสอบการบริการด้านการท่องเที่ยวโดย หมู่บ้าน CIV 
๓00,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน  
      โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 1,000,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1) สมาชิกหมู่บ้านเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อ

การท่องเที่ยว จ านวน 30 ราย 
2) บรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนา จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
3) สมาชิกหมู่ บ้ านได้ รั บความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการให้ บริ การด้ านที่ พั ก  

(Home Stay) จ านวน 30 ราย 
4) รับทราบผลการทดสอบการบริการด้านการท่องเที่ยวโดย หมู่บ้าน CIV  

จ านวน 20 ราย 
13 ผลลัพธ์จากการด าเนิน

โครงการ (Outcome) 
ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวทางของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 336 - 
 

แบบ จ.1-1 
(Project brief รายโครงการ)   

การจัดท าแบบสรุปโครงการย่อ  (Project brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง 
รายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปเพื่อเพิ่ม    

ขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมเช่ือมโยง        
การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  

2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมลูค่า นวตักรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ บุคลากรและการบริการดา้นการท่องเที่ยว
ให้ไดม้าตรฐาน 

3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมลูค่า นวตักรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ บุคลากรและการบริการดา้นการท่องเที่ยว
ให้ไดม้าตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล            เป็นที่ทราบกันว่าจงัหวัดตรัง ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และจังหวัดตรังมีความ
ได้เปรียบในสภาพภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่การผลิตในภาคการเกษตร
ยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล และผลผลิตมีคุณภาพต่ า ล้นตลาดท าให้มีราคาตกต่ า ประกอบกับ
เกษตรกรยังขาดความรู้ในด้านการรักษาคุณภาพหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
           รัฐบาลได้มีนโยบายที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการ
พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ใน
ลักษณะของฝากและของที่ระลึกที่เช่ือมโยงกับการภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวของ
จังหวัด รวมทั้งสามารถให้วิสาหกิจชุมชน สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างสรรค์คุณค่า (Value) สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการเกษตร มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา สามารถ
แข่งขันได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นต่อไป อีกทั้ง
ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ 1. รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนา  1. 
พัฒนาการผลิตและการเกษตรที่ส าคัญโดยเน้นเกษตรปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนสู่เกษตร
อินทรีย์ ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริม
และพัฒนาการตลาดและแปรรปูสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 6. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าและการพาณิชย์ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จึงได้ จัดท า
โครงการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร ขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานรากในพื้นที่จังหวัดตรัง      
ผ่านการสร้างความตระหนักสร้างองค์ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป ให้กับ  
    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ท้ังด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภณัฑ์   
๒. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ได้รับองค์ความรู้เกี่ยว     

กับมาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง (อย.,GMP, มผช.,ฮาลาล) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

    เกษตรแปรรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  จ านวน  ๕ ผลิตภณัฑ ์
2.ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภณัฑไ์ดร้บัการพัฒนาท่ีมีมลูค่าเพิ่มขึ้น จ านวน  ๕ ผลิตภัณฑ ์

7. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมหลกัที่ 1 

 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์พร้อมบรรจุภณัฑ์ที่มคีวามทันสมัยเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
ที่สามารถน าไปต่อยอดขยายช่องทางการตลาดได้ (ผลติภณัฑ์เป้าหมาย  :  ผลิตภณัฑ์
จากพริกไทยพันธ์ปะเหลยีน , ผลติภัณฑ์จากน้ าผึ้งโพรง , ผลิตภณัฑ์จากมัลเบอร์รี่ , 
ผลิตภณัฑ์ข้าวเบายอดม่วง , ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาคู  และผลิตภัณฑ์จากประเภทของใช้
ของประดับตกแต่ง   
400,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการ 
      ด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 400,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จ านวน  ๕ ผลติภณัฑ ์

13 ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

ผลิตภณัฑ์พร้อมบรรจภุัณฑ์ไดร้ับการพัฒนาท่ีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
จ านวน  ๕ ผลติภณัฑ ์
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง 
รายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 
2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยว     

ให้ได้มาตรฐาน 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยว     

ให้ได้มาตรฐาน 
4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้แผนแม่บทที่ 5 เรื่องการท่องเที่ยว สร้างความ

หลากหลายด้านการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยการเพิ่มศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข็มแข็ง และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 4 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในนโยบาย
หลัก ข้อที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 การ
แก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้น
การสร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงโดยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้เกิดความ
เข้มแข็งโดยการใช้การบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งในทุกด้าน การสร้างอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเป้าหมายในการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ การบริหารจัดการหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง สัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน โดยการพัฒนาต่อยอด เช่ือมโยงรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อรองรับให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมในทุกมิติเพื่อน าไปสู่การขยายตัวของ
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนอีกทั้ง ภาครัฐมีการให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ โดยให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บนฐานพอเพียง จังหวัดตรังจึงได้จัดท าท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ ขึ้น 

จังหวัดตรัง ส่งเสริม สนับสนุนให้ด าเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ เพื่อเข้ารับรางวัลหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็น
สุข” ตั้งแต่ปี 2549 – 2564 การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายในชุมชนน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุกระดับเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถใน
การบริหารจัดการชุมชนของตนเองในทุกด้านแบบองค์รวมไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ปัจจุบันจังหวัดตรังมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จ านวน 16 
หมู่บ้าน ท้ังนี้ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง ได้ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ โดยสนับสนุนให้หมู่บ้านดังกล่าวพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในปี 2561 ผลการติดตามระหว่าง ปี 2561 – 2563 มีผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานและท่องเที่ยวในบ้านเขาหลัก จ านวน 11,829 คน และมีรายได้
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หัวข้อ รายละเอียด 
เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 – 2563 จ านวน 4,489,495 บาท ซึ่งเป็นตัวอย่างการ
พัฒนาต่อยอดชุมชนที่มีความพร้อมพัฒนาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน         
เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่มีความ
พร้อมอีกทั้งเพื่อเผยแพร่การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ประกอบกับส่งเสริมให้ชุมชนชนบทในพื้นที่อ าเภอกันตัง ที่มีต้นจากเป็น
ฐาน ประยุกต์ใช้สมรรถนะของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทตนเองทั้งด้าน
สถานที่ องค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติ 
ร่วมถึงการส่งต่อถึงภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยว จังหวัดตรังจึงจัดท าโครงการท่องเที่ยว
ชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   “อยู่เย็น เป็นสุข” ไปสู่การ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สามารถรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้มี
การประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็น
ที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป  

2. เพื่อเช่ือมโยงหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กับชุมชนท่องเที่ยว 
และแหล่งท่องเที่ยวหลัก  

3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนชนบทในพื้นที่อ าเภอกันตังที่มี “ต้นจากทะเล” เป็นฐาน 
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านท่าบาป (กระถางจาก) ชุมชนบ้านนาเกลือ (จักสาน) ชุมชน
บ้านแตะหร า (จานใบจากทรงกระทงเปล) ชุมชนบ้านโต๊ะเมือง (น้ าตาลจาก) ชุมชน
บานพานปูน (กาละแมน้ าตาลจาก) และชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม (วัสดุกันกระแทก) 
ประยุกต์ใช้สมรรถนะของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต้นจากเป็นฐานเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในมิติการส่งต่อถึงภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการจดัการท่องเที่ยวจ านวน 1 หมู่บ้าน 
2.รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
3. ไดผ้ลติภณัฑ์ประจ าชุมชนพร้อมแหล่งผลิต จ านวน 6 ชุมชน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ในจังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักท่ี 1 ค้นหาและจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   - สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้น าชุมชน/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาและจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
38,500 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

  
8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/ปรับปรุง      
ภูมิทัศน์ 
400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
86,200 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.5 กิจกรรมหลกัที ่5 

งบประมาณ 
รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 
150,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

8.6 กิจกรรมหลกัที่ 6 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักท่ี 6  The Thematic Tours เตรียมวิถีชีวิตชนบทที่มี “ต้นจากทะเล” 
เป็นฐานสู่ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว 
จ านวน 300,000 บาท 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง / มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 
10. ระยะเวลาในการ 
      ด าเนินโครงการ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

11. งบประมาณ 1,074,700 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีกลไกขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว 

2. มีการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ ์และบริการการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว 
๑3. ผลลัพธ์จากการ  
      ด าเนินโครงการ  
      (Outcome) 

มีรายได้ ที่กระจายไปในผู้ประกอบการ และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพิ่มขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้       
ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตรังให้ได้มาตรฐานรองรับการ

ท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์มุ่งสู่ GI และการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3. แนวทางการพัฒนา  
4. หลักการและเหตุผล          จากนโยบายรัฐบาลและนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้ความส าคัญต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตของเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรในส่วนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี
จุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับจากฟาร์มเกษตรกรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุง พัฒนาต่อยอด 
เช่ือมโยงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยัง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาและสินค้าของชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ า
ของชุมชนและเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จัดเป็นเมืองที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ภูเขา น้ าตก มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามล าดับนอกจากนั้น
ยังพบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความส าเร็จใหญ่มักได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาท้ังในด้านศักยภาพการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนรวมทั้งได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส านักงานเกษตรจังหวัดตรังจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรังขึ้นเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพ
และความพร้อมสามารถดึงดูดและเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการ 
    ให้บริการ 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการของชุมชน 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตรังให้เป็น ท่ีรู้จักมากขึ้น 
4. เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างน้อย  3-5 เครือข่าย 
2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานจ านวน4 แหล่ง 
3) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการ/จ าหน่ายสินค้า 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ 4 อ าเภอ จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมบริหารจดัการ พัฒนาศักยภาพชุมชน 

2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
3. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าอัตลักษณ/์ของที่ระลึก 



- 342 - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. กิจกรรมตลาดและการประชาสัมพันธ ์
5. กิจกรรมการติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

11. งบประมาณ  2,352,160 บาท  
12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม ท่องเที่ยงเชิงเกษตร 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  จ านวน 4 แหล่ง 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงให้เป็น    
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นที่ยอมรับ มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยว 

2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เช่น การให้บริการ การจ าหน่ายสินค้า ตลอดจนสร้างรายได้เสริมอาชีพอื่นๆ เพื่อ
รองรับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในท้องถิ่น เช่น ท่ีพัก อาหาร ผู้น าชมจุดท่องเที่ยว 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้คุณภาพมาตรฐานจ านวน 4 แหล่ง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้       
ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมลูค่า นวตักรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ บุคลากรและการบริการดา้นการท่องเที่ยว
ให้ไดม้าตรฐาน 

3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมลูค่า นวตักรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ บุคลากรและการบริการดา้นการท่องเที่ยว
ให้ไดม้าตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ ให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 

๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 -2564 

ยุทธศาสตร์ที่  3 “สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
อาสาสมัครและเครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมี
ส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทาง    ประชารัฐ” กล
ยุทธ์ “ เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและ
เครือข่าย ให้มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจดัการความเสีย่งจากสา
ธารณภัย สร้างการเรียนรู้ ตระหนัก จิตส านึกมีส่วนร่วมและเตรียมรับมือกับสา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น”                       

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สิ่ง
เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง  เป้าประสงค์ที่ ๑ รายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนา
ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานกรมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

สรุปสาระส าคญั 
 ข้อมูลสรุปการเกิดภัยพิบัติทางน้ าและทะเลขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่
ใกล้เคียง ปรากฏตามสถิติ ดังนี้ 

ปี 
เกิด 

พ้ืนที่เกิดเหตุ 
ผลกระทบ 

(ครั้ง) บาดเจ็บ เสียชีวิต 
๒๕๖๐ 
 

๔ -ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง                            
-ต าบลนาตาล่วง, ต าบลน้ าผุด อ าเภอ
เมืองตรัง 

  

๒๕๖๑ ๓ -ต าบลกันตังใต้, ต าบลบางเป้า, ต าบลบาง
สัก อ าเภอกันตัง  

  

๒๕๖๒ ๕ -ต าบลไม้ฝาด, ต าบลเขาไม้แก้ว อ.สิเกา               
-ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง  
-ต าบลหาดส าราญ 
 อ าเภอหาดส าราญ            
 -อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

  

๒๕๖๔ ๕ -ต าบลเกาะสุกร อ าเภอ  ปะเหลียน                           
-ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 จากสถิติจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติทางน้ าและทะเลที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่
บ่อยครั้งนักในแต่ละห้วงปี แต่ความสูญเสียนั้นกลับร้ายแรง ใหญ่หลวงอย่างยิ่ง นั่นคือ 
การที่ผู้ประสบเหตุต้องสูญเสียชีวิต   

กล่าวได้ว่า ภัยพิบัติทางน้ าและทะเลที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายและ
ความสูญเสียทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจแก่พื้นที่ กล่าวคือ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิต เช่น ขาดรายได้เลี้ยงชีพ คุณภาพชีวิตตกต่ า หรือ
สภาพจิตใจเสื่อมโทรม อาจจะน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมทางสังคมต่อไป ตลอดจน
แหล่งอาหาร แหล่งประกอบอาชีพเสียหาย ถูกท าลาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ คือ ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ส่งผล
ให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เป็นต้น 
กอปรกับ แนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันท่ีทวีความรุนแรงและซับซ้อน มาก
ขึ้นรวมถึงภัยทางน้ าและทะเลด้วยนั้น ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบของการจัดการความ
เสี่ยงจากภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยและทันการณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดให้
น้อยที่สุด ซึ่งการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติ ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีสมรรถนะ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้จัดการกับสาธารณภัย
ดังกล่าว เช่ือได้ว่าจะสามารถจัดการและลดความเสี่ยงได้จริงและเกิดประสิทธิภาพได้
อย่างแน่นอน โดยห้วงปี ๒๕๖๒ จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้
เป็นหน่วยงานหลัก ท าหน้าที่ในการกู้ภัยทางน้ าและทะเลที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดตรัง
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการสร้างหน่วยกู้ภัยทางทะเลขึ้นมา แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนหน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัดตรังให้เกิดความต่ อเนื่องได้ และไม่รู้ได้ว่า
สถานการณ์ดังกล่าวในพื้นที่จะยุติลงเมื่อใด ท าให้การจัดการกับสถานการณ์ภัยมีความ
ยากล าบากเพิ่มมากขึ้นรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงต้องปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยและทันการณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด จึงเห็นว่า 
หน่วยกู้ภัยทางทะเลจะต้องขับเคลื่อนต่อไปอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดย
การฟื้นฟูเครือข่ายหน่วยกู้ภัยทางทะเลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ (ผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรทางน้ าและทะเลของจังหวัดตรัง) โดยการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการกู้ภัยทางน้ าและทะเล ให้ต่อเนื่อง เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือให้หน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัดตรังยังคงมีอยู่ในพื้นที่ตลอดไปมีเครือข่าย
อยู่จริงในพ้ืนท่ี ไม่สูญหาย เพื่อเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ในการจัดการภัยทางน้ าและ
ทะเล ท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อมเมื่อมีการสั่งใช้/ร้องขอการปฏิบัติรวดเร็วและทันการณ์ 
สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัดตรัง ให้เป็นหน่วยปฏิบัติงาน
หลักในการจดัการภยัทางน้ าและทะเลให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี   

๒. เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัย
ทางน้ าและทะเลในพื้นที่ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้ประสบภยัที่รอดชีวิตจากภัยทางน้ าและทะเล 
ค่าเป้าหมาย 
๙๕% ของจ านวนผู้ประสบภัยทางน้ าและทะเลในแตล่ะป ี

7. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่อ าเภอสิเกา และอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
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หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมหลกัที่ 1 

 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝึกอบรมทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับหน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัด
ตรัง ให้เกิดศักยภาพการกู้ภัยทางน้ าและทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อมี
การสั่งใช้/ร้องขอ จ านวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน   (รวม ๖๐ คน) 
๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

11. งบประมาณ   ๖๐๐,๐๐๐  บาท  (หกแสนบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (Output) ฝึกอบรมทบทวนหน่วยกูภ้ัยทางทะเลจังหวัดตรังแล้วเสร็จ จ านวน ๓ รุ่น  (๖๐ คน)  

13 ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

๑) ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อประสบ
ภัยทางน้ าและทะเล 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวและเกิดการสร้าง
งานสร้างอาชีพข้ึนในพ้ืนท่ี 

๓) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทาง
ทะเลในพื้นที่เพ่ิมขึ้น    

๔) จังหวัดตรังมรีายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีคณุภาพเพื่อสร้างรายได้ใหเ้ติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการจัดระเบียบและพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน             

ในจังหวัดตรัง  
2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาคใต้ และเช่ือมโยง

กับหลายจังหวัดที่มี  แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง ภูเก็ต 
พังงา กระบี่ และจังหวัดสตูล  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง เป็นจ านวนมาก จากข้อมูลนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562มี
จ านวนประมาณ 1,200,000 คน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ให้จังหวัดตรัง 
ประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง มี
จ านวนลดลงประมาณร้อยละ 90 ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรัง ในทุกมิติ  โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจฐานราก ของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ
การสร้างงานและสร้างรายไดข้องผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดตรัง จึงมีความ
จ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก สร้างงาน สร้างรายได้ โดยการพัฒนา ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ตรัง ให้พลิกฟื้นกลับคืนมาเป็นปกติดังเดิม ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดตรัง ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถ
โดยสาร ไม่ประจ าทาง รถแท็กซี่ รถรับจ้างสามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
จ านวนประมาณ 1,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว 
จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการประกอบการขนส่ง 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน 
สะดวกและปลอดภัย เกิดความเช่ือมั่นในระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดตรั ง ซึ่ง
จะเป็นสิ่งดึงดูดและจูงใจให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มขึ้น
โดยเร็ว อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตรัง นอกจากนั้น 
ประชาชนทั่วไปก็จะได้รับประโยชน์ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยเช่นกัน จาก
หลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะของจังหวัด
ตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
2) เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดตรัง ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัยและ
สะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง เพิ่มขึ้น 
3) เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) ผู้ประกอบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการเยียวยาฟื้นฟู โดยการ
สร้างงาน สร้างรายได้ จ านวน 1,000 คน 
2) ผู้ประกอบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ มีรายไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
3) นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
4) ลดอุบัตเิหตจุากการใช้ลดใช้ถนน 
5) เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะมากยิ่งข้ึน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก จัดระเบียบและพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดตรัง  
9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 2,950,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) 1) ผู้ประกอบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการเยียวยา ฟ้ืนฟู และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2) นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง เพ่ิมขึ้น เนื่องจากระบบรถโดยสาร
สาธารณะมมีาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ของจังหวัด 
3) จังหวัดตรัง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสามารถแข่งขันกับจังหวัดหรอืประเทศอื่น ๆ  
ได้ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
      โครงการ  (Outcome) 

ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะได้รับการพัฒนา นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบาย สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีคณุภาพเพื่อสร้างรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยของนักเท่ียวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่ง

อัจฉริยะ  
2. ชื่อแผนงาน เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. แนวทางการพัฒนา เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
4. หลักการและเหตุผล          ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2560 สั่ง ณ วันที่ 15 

ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้วยรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน
การสร้างความเจริญสู่ทุกภูมิภาคของประเทศท่ีต้องการจะพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ มี
ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการเมือง และมีการบูรณาการสาธารณูปโภครวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านพลังงาน และด้านดิจิทัล ในการน าพา 
ประเทศไทยข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ า และความไม่สมดุลในการ
พัฒนาสู่ความเข้มแข็งจาก ภายในตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทั่งสามารถเป็น
ประเทศโลกท่ีหนึ่งในปี พ.ศ. 2575  
          โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยของนักเที่ยวทางทะเลด้วยระบบติดตาม
ต าแหน่งอัจฉริยะ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566-2570) ที่มี
เป้าหมายคือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” ในประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แผนงานเพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
            ระบบความปลอดภัยของนักเท่ียวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะ

อาศัยเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลร่วมกันมาใช้งาน
ได้อย่างสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในรูปแบบของ wristband ฝังชิป GNSS (Global 
Navigation Satellite System) สามารถระบุต าแหน่งอุปกรณ์ได้ทุกท่ีทั่วโลกตลอด 24 
ช่ัวโมง 

 ระบบความปลอดภัยของนักเท่ียวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะ
จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอ านวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลและยัง
อ านวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีอีกด้วย 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1) เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยของนักเที่ยวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่ง
อัจฉริยะ เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง 

  2)เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยอ านวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลและ
ยังอ านวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เชิงปริมาณ 
- ระบบความปลอดภัยของนักเที่ยวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะของ

จังหวัดตรัง 1 ระบบ 
    - ผู้เข้าใช้งานมากกว่า 20,000 คนต่อป ี
    - มีผูป้ระกอบการและกลุม่ชุมชนเข้ารว่มมากกว่า 30 ผู้ประกอบการ/กลุม่ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
    - ผู้ใช้งานให้คะแนนประเมินความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
   - เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถเข้าถึงต าแหน่งเกิดเหตุได้รวดเร็วมากข้ึน 
ค่าเป้าหมาย  
      ระบบความปลอดภัยของนักเที่ยวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะที่มี
ประสิทธิภาพ 1 ระบบ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  สถานท่ีท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบความปลอดภัยของนักเท่ียวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะ  
9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 1,899,300.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   แหล่งที่มา
ของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) ระบบความปลอดภัยของนักเที่ยวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะที่มี
ประสิทธิภาพ 1 ระบบ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
      โครงการ  (Outcome) 

ระบบความปลอดภัยของนักเที่ยวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะจึงเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยอ านวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลและอ านวยความ
สะดวกในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หลักการและเหตุผล “เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นก าเนิดยางพาราเด่น
สง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ าตกสวยตระการตา” ตรังเป็นอีก
หนึ่งจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาวกว่า ๑๒๐ 
กิโลเมตร มีเทือกเขาบรรทัดทอดตัวยาวจากเหนือจดใต้ อยู่ทางด้านตะวันออกเป็นแนว
แบ่งเขตแดนกับจังหวัดพัทลุง มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นแถบเทือกเขาลาดลงมาสู่แนวป่าชาย
เลนริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และยังครอบคลุมพื้นที่เกาะ
ต่าง ๆ เกือบ ๕๐ เกาะ ตรังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย มีแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมายทั้งป่า เขา น้ าตก ถ้ า หรือเกาะแก่งกลางทะเลที่งดงามด้วยภูมิทัศน์
หาดทรายขาว ปะการังสวย น้ าทะเลใส เขาหินสูงตระหง่านท่ีล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน 
งามเกินค าบรรยาย ไม่อาจบอกเล่าได้หมด เชิญชวนทุกท่านได้มาเก็บเกี่ยวความสุขนี้ได้
จากท้องทะเลตรัง ที่ไม่เคยท าให้ผู้มาเยือนผิดหวัง  ตรังไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่สวยงาม
เท่านั้น ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมาย ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ชาวตรังได้สืบทอดไว้ให้ทุคนได้รับรู้ ได้สัมผัส ได้ศึกษาเพื่อธ ารงไว้คู่แผ่นดินไทย 

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังในปี 
2563 มีจ านวนลดลงกว่าร้อยละ 46 และยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เนื่องจากการด าเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 จึงมีความจ าเป็นที่ต้องยกระดับภาพลักษณ์มาตรฐานสินค้าและการบริการทางการ
ท่องเที่ยว เพิ่มแรงส่งให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นต่อ
สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ สร้างความมั่นใจในการเดินทางและสร้างกระแส
ให้นักท่องเที่ยวพร้อมเดินทางกลับมาอีกครั้ง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีจังหวัดตรัง ได้
พิจารณาแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความเช่ือมั่นต่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านการสร้างจุดยืนท่ีแตกต่างจาก
จังหวัดอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งตอกย้ าภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดตรัง ผ่านการน าเสนอด้าน
ความปลอดภัยทางระบบสาธารณสุขท่ีเข้มแข็ง ความคุ้นเคยที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ า เช่น อาหาร วัฒนธรรม เป็นต้น และความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดตรังของนักท่องเที่ยว 
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สง่เสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อ

ประชาสมัพันธ์ที่หลากหลาย 
๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีดา้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปได้รบั

ทราบอย่างกว้างขวาง 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตรังเผยแพร่

ผ่านช่องทางออนไลน์ 
4. เพื่อใหผู้้มีอิทธิพลทางความคิดและบล็อกเกอร์น าร่อง ได้มีโอกาสเดินทางสัมผัส

ประสบการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และเผยแพรผ่่านช่องทางแต่ละคนต่อไป 
5. เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดตรังท่ีสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. อัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน 
2. การเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังผ่าน Blog 

Page / Social Media ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดในกระแสสังคม (Influencers) 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 บทความ 

3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 สื่อ / ช่องทาง 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง  

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดตรังผ่านสื่อออนไลน์ 
มีขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1. น าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดท าข้อมูลเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ 

(Content) เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่มีความน่าเช่ือถือ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
ตรัง  

2. น าเสนอกลยุทธ์และการวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (Media Plan and 
Strategy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เผยแพร่
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  

3. ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ในข้อ 1 โดยสามารถสื่อสารได้ชัดเจน มีรูปแบบที่สวยงาม 
ทันสมัย และน่าสนใจ โดยมีชิ้นงานหลัก ดังนี้  

4. ด าเนินการประสานงานและซื้อสื่อและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่อยู่ในความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศตาม
แผนประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอและได้รับความเห็นชอบ จากจังหวัดตรังแล้ว 
โดยมุ่งเน้นให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดต่อการ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช้ินงานในรูปแบบ VDO Clip และ/หรือ Viral 
Content ผ่านช่องทางออนไลน์ที่อยู่ในความนิยมในประเทศและ
ต่างประเทศ ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดในกระแสสังคม (Influencers) 
ในประเทศและต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า  20 คน 
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           งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ี   
เกี่ยวข้อง 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความผ่าน Blog Page/Social Media ของผู้
มีอิทธิพลทางความคิดในกระแสสังคม ( Influencers) ในประเทศและ
ต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกวา่ 20 บทความ 

5,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมประชาสมัพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ดี 
มีขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1. ผลิตคลิปวิดีโอสั้นส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเสน่ห์เมืองตรัง เมืองแห่งคณุภาพชีวิตที่

ดีและยั่งยืน เป็นเงิน 5๐,๐๐๐ บาท 
2. เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านจอ LED  

เป็นเงิน ๓๒,๑๐๐บาท 
3. ผลิตอินโฟกราฟฟิกส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์เมืองตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิต

ที่ดีและยั่งยืน เป็นเงิน 15,๐๐๐บาท 
4. ผลิตและเผยแพรร่ายการวิทยุสง่เสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่นเป็นเงิน 

๖๐,๐๐๐บาท 
5. ถ่ายทอดเสียงกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น/Facebook 

Live เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐บาท 
6. ผลิตและเผยแพรส่ารคดีวิทยุสง่เสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่นเป็นเงิน 

๒๐,๐๐๐บาท 
7. ผลิตและเผยแพรส่ปอตวิทยสุ่งเสรมิการท่องเที่ยว  

เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐บาท 
8. พัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  

เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท 
367,100 บาท 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรัง  
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน   
      โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี (ตลุาคม ๒๕๖5 – กันยายน 2566) 

11. งบประมาณ 5,367,100 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 

12. ผลผลิต (output) สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดตรังที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม ต่าง ๆ ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
     โครงการ (outcome) 

1. สร้างความมั่นใจ (Raise Awareness) ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

2. สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรังผ่านการสร้างจุดยืนที่แตกต่างจาก
พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ 

3. สนับสนุนภาพลักษณ์จังหวัดตรังในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนึก
ถึงและเลือกเดินทางท่องเที่ยว 

4. นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป มีความเช่ือมั่นต่อภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว      มี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไดม้าตรฐานและมีคณุภาพ เพื่อสร้างรายได้ 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการ TRANG CITY BRANDING ระยะที่ 1  
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. หลักการและเหตุผล 1. จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ตั ้งอยู ่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย       

มีพื้นที่ฝั ่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาวกว่า 119 กิโลเมตร มีอาชีพหลัก คือ 
อาชีพเกษตรกรรม (ท าสวนยางพาราและปาล์มน้ ามัน)  มีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยว
ที่มีอัตลักษณ์ของตัวเอง ครบทุกรูปแบบทั้ง  “เขา ป่า นา เล” เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมือง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเป็นที่ชื่นชอบของ    
ผู้มาเยือนมากมาย ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยว  แห่งประเทศไทยให้เป็น  
1 ใน 12 เมืองต้องห้าม..พลาด ภายใต้แนวคิด “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย”  
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
ท าให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตสู่วิถีใหม่ (New Normal) เปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิต การท างาน บริโภค จับจ่ายใช้สอย รวมทั้งการท่องเที่ยว ส่งผลต่อเนื่อง
ท าให้ภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการสู่บริบทใหม่ 
สร้างภาพลักษณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจ ายิ ่งขึ ้น ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  
3. ในปี 2563 ที่ผ่านมา แนวโน้มการใช้สื่อดิจิทัลสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ท าให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวและให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ สร้างสไตล์และสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที ่น่าจดจ า 
ยกระดับศักยภาพจังหวัดตรังให้ก้าวทันเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
4. การสร้างภาพลักษณ์จังหวัดและการวางยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์ (Branding 
Strategy) เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งระบบที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและอ านาจในการต่อรองทางการค้า ขับเคลื่อนทุกมิติ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   ดังนั้น จากศักยภาพของจังหวัดตรัง เทรนด์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งวิกฤติที่เกิดขึ้น 
นับเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดตรัง ในการผลักดันขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลง
จังหวัดตรังให้ก้าวสู่มิติใหม่ เพื่อ“ท าตรังให้ดังกว่าเดิม” โดยการปรับภาพลักษณ์ 
ผ่านการสร้างแบรนด์ของเมืองที่มีความทันสมัย จดจ าได้ทันทีผ่านอัตลักษณ์ของแบ
รนด์ (  Brand identity) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการ TRANG 
CITY BRANDING ระยะที่ 1 ดังกล่าวขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. น าวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) อัตลักษณ์ (Identity)  และคุณค่า  (Value) 
ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง มาสร้างคุณค่า สร้างความน่าเช่ือถือ และสร้าง
การจดจ าให้สามารถน าไปใช้สื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  
2. พัฒนาแบรนด์เมือง (City Branding) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของจังหวัดตรัง  
    ก้าวสู่มิติใหม่ “ท าตรังให้ดังกว่าเดิม” 
3. ยกระดับเศรษฐกิจในจังหวัด อาทิ Creative Economy (Productivity) Tourism   
     Economy (Service) Local Economy (Story) และGreen Economy (Sustainable)              
    จากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดมูลค่าเพิ่มและยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1.  มีแบรนด์จังหวัดตรัง (TRANG CITY BRANDING ) จ านวน 1 แบรนด์  

2.  ถ่ายทอดกระบวนการของโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดตรัง   
     ในมิติใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/กิจกรรม  
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media เพื่อให้มีผู้ติดตาม (Follower)  
    และมีส่วนร่วม (Engagement) ไม่น้อยกว่า 25,000 ราย 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมสร้างแบรนด์จังหวัดตรัง (TRANG CITY BRANDING) สื่อสารสร้างการรับรู้ 

และประชาสัมพันธ์แบรนด์  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

จ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่ เหมาะสม ด าเนิน
กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลจุดเด่นจังหวัดและคุณค่าหลักของเมือง  
458,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ด าเนินกจิกรรมสร้างแบรนด์จังหวัดตรัง (TRANG CITY 
BRANDING) สื่อสารสร้างการรับรู ้และประชาสัมพันธ์แบรนด์  
411,600 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 869,600 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1.  มีแบรนด์จังหวัดตรัง (TRANG CITY BRANDING ) จ านวน 1 แบรนด์  

2.  ถ่ายทอดกระบวนการของโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดตรังในมิติใหม่ 
ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/กิจกรรม  
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media เพื่อให้มีผู้ติดตาม (Follower) และมีส่วนร่วม 
(Engagement) ไม่น้อยกว่า 25,000 ราย 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ  
      (Outcome) 

1. สร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังที่เป็นเอกภาพ เป็นที่ยอมรับและ
ภาคภูมิใจของคนตรัง เพื่อสร้างการรับรู้ จดจ าและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง  
2. น าภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังไปต่อยอดเพื่อออกแบบแบรนด์ที่เป็นตัว
เทนของจังหวัดตรัง ท่ีสามารถน าไปใช้ต่อยอดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 
3. ส่งเสริมแผนการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรังให้เป็นไปตามทิศทาง
เดียวกันทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  
4. เพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรของจังหวัดตรัง 
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แบบ จ.1-1 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคณุภาพ เพื่อสร้างรายได้     ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดตรัง (cultural and 

traditional tourism) 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพ 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคณุภาพ 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “สนับสนุนการใช้    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย” ทั้งที่เป็นวิถี
ชีวิต  ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย เพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
ตลอดจนอนุรักษ์ ท านุบ ารุง บูรณปฏิสังขรณ์แห่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกไทย
มรดกโลกของคนรุ่นต่อไป สร้างความเช่ือมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้
ความส าคัญต่อบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ     
ให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา      
องค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
อนุชนรุ่นต่อไป 

จังหวัดตรั งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์มาหลายพันปี  เป็นชุมชนก่อน
ประวัติศาสตร์ ผ่านมาหลายยุคสมัย ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ สั่งสม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดเป็นมรดกทางปัญญาทางด้านวัฒนธรรม มีศาลหลักเมืองตรัง
นับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังทั่วไปจนเกิดความเช่ือถือศรัทธาในทางความ
ศักดิ์ สิทธิ์มีการบนบานศาลกล่าวอยู่ เสมอ เล่ากันว่าคณะหนังตะลุง มโนราห์              
ที่เดินทางผ่านศาลหลักเมืองนี้จะต้องตีกลองหรือบรรเลงดนตรีสักการะทุกครั้งที่ผ่าน 
เพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้อง ในการเดินทางและการแสดง อีกเรื่องหนึ่งคือตามประเพณีถือศีล
กินเจของคนไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดตรังซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เมื่อขบวนแห่พระ 
ผ่านศาลหลักเมืองก็ต้องแวะหยุดสักการะ นอกจากนี้ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจัดพิธีถือศีล   
กินเจที่บริเวณศาลหลักเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ.๒๕๑๑  จนถึง พ.ศ.๒๕๓๓ จึงเลิก
ไปเพราะทางจังหวัดเตรียมการบูรณะ แม้จะมีการจัดขึ้นบ้างในบางปีแต่ ไม่ได้จัดอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกวันนี้ความเช่ือถือศรัทธาต่อศาลหลักเมืองตรังยังคงสืบทอดต่อๆ มาผู้คนที่
ผ่านไปมามักยกมือไหว้คารวะ หรือแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะ
ศาลหลักเมืองเป็นที่ส าคัญคู่บ้านคู่เมืองตรังมานานกว่า ๑๐๐ ปี เพ่ือเป็นมิ่งขวัญสิริมงคล 
รักษาขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นการแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  เป็นการด ารงพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมเดชานุภาพให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเป็นการ
ย้อนร าลึกและเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมือง
ตรัง ผู้น าการพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดตรัง จนเป็นที่มาแห่งความ
ภาคภูมิใจของคนจังหวัดตรัง และจากกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ   
ใต้ท้องทะเลในโครงการคืนธรรมชาติสู่แหล่งปะการัง เมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่ งเป็น
จุดเริ่มต้นของความประทับใจและสานสัมพันธ์ให้แก่คู่บ่าวสาวนักด าน้ าคู่หนึ่ง จังหวัด
ตรังได้น าแนวคิด จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น  มาสร้างเป็นต านานรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก    
ใต้ทะเลที่สวยงามของจังหวัดตรัง โดยจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลในช่ือ 
“พิธีวิวาห์ใต้สมุทร Trang Under Water Wedding Ceremony” ก าหนดจัดในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จากการจัดกิจกรรมดังกลา่วสามารถสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวัด
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หัวข้อ รายละเอียด 
ตรังและประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ การที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้เผยแพร่
กิจกรรมนี้ออกไปทั่วโลก รวมทั้งการที่ได้รับบันทึกเป็นสถิติโลกใน Guinness World Of 
Record จากการเป็นสถานที่จัดการจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
นอกจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้บรรจุให้พิธีวิวาห์ใต้สมุทรจังหวัดตรัง 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติของประเทศไทย และจาก
ผลส าเร็จของการจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ที่ได้สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรังและของประเทศ รวมทั้งได้กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอันน ามาซึ่งรายได้เข้า
สู่จังหวัดตรังและประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงควรสร้างความตระหนักให้เกิดการ
อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้เห็นคุณค่า มีความรักหวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สิบทอดเห็นคุณคา่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2. เพื่อยกย่องและให้เกียรติภูมปิญัญาท้องถิ่นร่วมกันสรรสร้างภูมิปญัญาให้คงอยู่ใน
สังคมสืบไป  

3. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวฒันธรรมที่ดีงามของจังหวัดตรัง 
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง 
5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีดา้นการท่องเที่ยว ให้ ตรัง เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต  

ที่ดีและยั่งยืน 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
2. การจดังานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถสรา้งความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
4. ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศิลปินพื้นบา้นมีรายไดเ้พิ่มขึ้น  ร้อยละ 20 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง 
กิจกรรมที่ 2 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 3 ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 4 อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมงานวิวาห์ใตส้มุทร “มหัศจรรยส์ีสันทะเลตรัง 
มีขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายประทับใจปีท่ีผ่านมา 
2. การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์มอบรางวัลภาพถ่ายชนะเลิศ กิจกรรมผ่านสื่อ 
3. การประดับตกแต่งเมืองให้สอดคล้องกับรูปแบบของงาน 
4. งานขบวนแห่ กิจกรรมประกวดแฟนซี /รดน้ าสังข ์
5. งานพิธีจดทะเบียนใต้ทะเล โดยผู้บริหารจังหวัด 
6. งานเลี้ยงฉลองงานวิวาห์ 
7. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย และคลิบวีดโิอ ระหว่างการจัดกิจกรรม  
8. งานถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
9. งานอ านวยความสะดวกและงานมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย 
10. งานจดันิทรรศการประกาศผลมอบรางวัลภาพถ่ายชนะเลิศ และรางวัล    
      ชนะเลิศประกวดแฟนซ ี
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หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ี   
เกี่ยวข้อง 

3,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
หอการค้าจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม “เทศกาลไหว้พระจันทรจ์ังหวัดตรัง” 
มีขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1. กิจกรรมงานแถลงข่าว  
2. กิจกรรมบูธนิทรรศการประวัตเิทศกาลไหว้พระจันทร์ สาธิตการตกแต่งโต๊ะไหว้

พระจันทร์ ของไหว้มงคล และภาพถ่ายในอดีตเล่าเรื่องเทศกาลไหวพ้ระจันทร์ 
3. กิจกรรมสาธติเมนูอาหารพื้นเมอืง 
4. กิจกรรมการแสดงศลิปวัฒนธรรม ไทย – จีน 
5. กิจกรรมการแสดงแสง เสียง ประวัติเทศกาลไหว้พระจันทร ์
6. กิจกรรมจ าหน่ายอาหาร เมนูเด็ด เมืองตรัง และ สินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

2,890,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
เทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ศลิปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
5,195,500 บาท  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
หน่วยงานภาครัฐ/สถานศึกษา 
 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  
งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณตีามวิถีวัฒนธรรม  
“งานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 
5,391,500 บาท  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง  
เทศบาลต าบลควนธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการ  
      ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
กิจกรรมที่ 2 เดือนกันยายน 2566 (ตรงกับวันท่ี 29 กันยายน 2566) 
กิจกรรมที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 
กิจกรรมที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2566 

11. งบประมาณ 16,477,000 บาท (สิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (output) 1. จังหวัดตรังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
2. จังหวัดตรังได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  
3. จังหวัดตรังได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการอย่างต่อเนื่อง 
4. จังหวัดตรังมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ท าให้ตรังเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต    

ที่ดีและยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (outcome) 

1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดส้ืบทอด เห็นคณุค่าศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคภูมิใจท่ีได้รับการยกย่องและไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ไดอ้นุรักษ์เกี่ยวกับศิลปะการแสดงของท้องถิ่น 
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดร้ว่มกันอนุรักษ์วัฒนธรรมทีด่ีงามของไทยไว ้
5. เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 
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แบบ จ.1-1 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ ให้
เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง 

(Trang Sport Series) 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพ 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคณุภาพ 

4. หลักการและเหตุผล Sport Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง      
ที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยว เพราะจากการส ารวจพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามักใช้จ่ายสูง
กว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ถึง 3 – 4 เท่า ขณะเดียวกันยังใช้เป็นโอกาสประชาสัมพันธ์
สถานที่จัดการแข่งขันให้ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้ด้วย โดยปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มี
ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยที่มีความหลากหลายและดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม การท่องเที่ยวเชิงกีฬานั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวโดยทั่วไป เนื่องจากมีความครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา       
ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของการท่องเที่ยวนั้น จะมีความเช่ือมโยงของธุรกิจภายในห่วงโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวโดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการได้แก่ ที่พัก (Accommodation) 
การขนส่ง (Transport) การท่องเที่ยวและกิจกรรม (Activity) และอาหารและงานฝีมือ 
(Food and Craft) หากพิจารณาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง พบว่า 
สภาพภูมิประเทศและศักยภาพความพร้อมของพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้หลากหลายประเภท ซึ่งการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันนี้ 
นอกจากนักกีฬาแล้ว ทีมงาน ผู้ติดตาม กองเชียร์ และผู้เข้าชมการแข่งขัน ก็เป็น
ผู้ติดตามที่สามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างด ี

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้ส่งผล
กระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง การกระตุ้นภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการปฏิบัติตัว
ตามวิถีใหม่ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดตรัง จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง กอปรกับจังหวัด
ตรังมีต้นทุนทางด้านการท่องเที่ยวครบทุกอย่าง ได้แก่ ทะเล, เกาะและแก่ง, ภูเขา, ถ้ า, 
น้ าตก, น้ าพุร้อน, แม่น้ า,    ป่าเขา, แหล่งซากดึกด าบรรพ์, ประวัติศาสตร์, ประเพณี, 
วัฒนธรรม, และวิถีชีวิต โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง (Trang 
Sport Series) จะท าให้ตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดตรังเติบโตขึ้น เพราะ
นอกเหนือจุดประสงค์ของการ “กีฬา” แล้ว นักท่องเที่ยวเชิงกีฬายังต้องการการพักผ่อน
หย่อนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอีกด้วย และจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ท าให้
ได้รับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added) จากการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาท่ีสูงขึ้นด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดตรัง 
๒. เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนท่ัวไปสนใจการออกก าลังกายควบคู่ไปกับ

การท่องเที่ยว 
๓. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
2. การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 2 อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 3 พื้นที่ 10อ าเภอในจังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 4 หาดปากเมง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 
  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการแข่งขัน Trang E-sports Championship 
- โดยจัดการแข่งขัน PUBG Mobile ตั้งเป้าหมายจดัแข่งขันทั้งหมด  

1,024 ทีม รูปแบบออนไลน์  
- โดยแข่งขันทีมละ 4 คน จ านวนผู้ร่วมแข่งขันจ านวน 5,000 คน 

1,545,000.- บาท 
ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 
ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง / สมาคมการกีฬาจังหวัดตรงั 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการแข่งขัน Trang Extreme Sports Championship 
โดยจัดการแข่งขัน Trang Extream Sports Championship 2022  เพื่อมุ่งหวัง

ที่จะพัฒนานักกีฬาในระดับจังหวัดก้าวไปสู่ความเป็นเลศ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
เล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ท่ีจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการส่งเสริม
พัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ที่จะขับเคลื่อนพัฒนากีฬาและสร้างรายไดใ้ห้กับประเทศ 
668,000.- บาท 
ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 
ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง / สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง 
 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปั่นจักรยานตรังออนทัวร ์
ในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง “ปั่นจักรยานตรังออน

ทัวร์” มีขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1.จัดให้ส ารวจและก าหนดเส้นทาง 
2. จัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย สื่อ

อินเทอร์ เน็ตและสังคมออนไลน์  สื่อสิ่ งพิมพ์         สื่อดิจิตอลมี เดีย สื่อป้าย
ประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 3เส้นทางในพื้นที่ 10 อ าเภอของจังหวัด
ตรัง ดังนี ้

4.1. เส้นทางที่ 1 อ าเภอนาโยง อ าเภอปะเหลียน   อ าเภอหาดส าราญและ
อ าเภอยานตาขาว  

4.2.เส้นทางที่ 2 อ าเภอเมือง อ าเภอห้วยยอด อ าเภอรัษฎา  
4.3 เส้นทางที่ 3 อ าเภอกันตัง อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอสิเกา 

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินการได้มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

500,000.- บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง 
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง / ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมตรังบีกิน่ีรัน 
ในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง “ตรังบีกินี่รัน” มี

ขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1.จัดให้ส ารวจและก าหนดเส้นทาง 
2. จัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย สื่อ

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอลมีเดีย สื่อป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อ
วิทยุ 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตามเส้นทางที่ก าหนด ระยะ ๔ กม. และ 
ระยะ ๗ กม. โดยทั้ง ๒ ระยะการแข่งขันจะท าการ แบ่งกลุ่มรุ่นอายุการแข่งขันเหมือนกัน 
จ านวน 3 กลุ่มอายุ ดังนี้ ๑๕ - ๒๙ ปี/ ๓๐ - ๔๙ ปี / ๕๐ ขึ้นไป    

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินการได้มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
1,000,000.- บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง 
สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรัง 
ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566 
กิจกรรมที่ 2 เดือนกันยายน 2566 
กิจกรรมที่ 3 เดือนมิถุนายน 2566 
กิจกรรมที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565 

11. งบประมาณ 3,713,000 บาท (สามล้านเจด็แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

12. ผลผลิต (output) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมทั้งหมดจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดตรัง
เพิ่มขึ้น  

13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน  
      โครงการ (outcome) 

1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับจังหวัดตรัง ตลอดจนท าให้แหล่งท่องเที่ยว
มีโอกาสเปิดตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 

2. ชุมชน จังหวัด ได้รับผลประโยชน์จากการจัดการแข่งขันกีฬา ท าให้เกิดการตลาด
และมีรายได้เข้าสู่ชุมชนพ้ืนท่ีที่จัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคณุภาพ เพื่อสร้างรายได้                     
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรัง  

“ตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย” 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพ 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคณุภาพ 

4. หลักการและเหตุผล วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นสิ่งบ่งบอกความเข้มแข็งของ
ชุมชนในมิติวัฒนธรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตส านึกท่ีดี  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ชุมชนอยู่
ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันบนความแตกต่างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมที่มีความใส่ใจ และ
แบ่งปันต่อผู้อื่น ตลอดจนน าไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ ต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เช่ือมต่อกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ท้องถิ่นและระดับประเทศในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวตนของบุคคลภูมิปัญญา ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลัง ยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญา  
ให้เป็นที่ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม น าไปสู่การสร้างพลังการพัฒนาชุมชน 
สังคม และประเทศโดยรวม 

จังหวัดตรังมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นเมืองท่า
ค้าขายกับต่างประเทศ  และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญในอดีต          
มีทรัพยากรธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์ โดดเด่น แปลกตา มีอาหาร และขนมพื้นเมือง
ที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยว 
ที่ค านึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนเป็น
ผู้ก าหนดทิศทางบริหารจัดการและรับผลประโยชน์ ตลอดจนได้รับการประกาศให้เป็น
เมืองกีฬา (Sport City) ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport for Excellence) ที่มี
ความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และได้รับการจัดอันดับ “สุดยอด
จังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์”จาก UndubZapp.com ที่มีค่า PM = 28 ต่ าเป็นอันดับ  
1 ในการจัดล าดับ 5 อันดับที่ แอป Air Visual ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัด
อันดับไว้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและโอกาสของจังหวัดตรังในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนึ่ง 
ช่วงวิกฤตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ภาคการท่องเที่ยวและ
บริการหยุดชะงัก ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง อย่างเคร่งครัด แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุข การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่ นล้างมือ
อย่างเคร่งครัด  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากวิกฤตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ซึ่งจังหวัดตรัง มีจุดเด่นในเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นต้นทุนการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย จึงมีความส าคัญ จึงมี
ความส าคัญ  อย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง โดยค านึงถึงมาตรการ
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่าง เคร่งครัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้กับจังหวัดตรัง 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดตรัง 
4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ให้ตรัง เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

และยั่งยืน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

2. การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 บริเวณเขตอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 2 บริเวณหาดปากเมง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม Trang Local food Festival 
มีขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1. การแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  
2. งานด้านสถานท่ีและการตกแต่ง   
3. งานด้านกิจกรรมจ าหน่าย และสาธิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ

กิจกรรมส่งเสริมการขายระบบออนไลน์ (Offline to Online Market) 
4. งานด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมบนเวที 
5. งานด้านพิธีการเปิดงาน 
6. งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์-ออฟไลน์ (Local to Global) 
7. จัดกิจกรรมการประกวดอาหารพื้นบ้าน 
8. จัดกิจกรรมสาธิต / ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
9. งานรักษาความสะอาด สาธารณูปโภค และกระแสไฟฟ้า 
10. งานอ านวยการจัดกิจกรรม 
11. การประสานงานตลอดการจัดกิจกรรม และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน 

3,000,000.- บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง 
หอการค้าจจังหวัดตรัง / สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง / สมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม Trang Seafood Festival 
มีขอบเขตของงานพอสังเขป ดังนี ้
1. การแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  
2. งานด้านสถานท่ีและการตกแต่ง   
3. งานด้านกิจกรรมจ าหน่าย และสาธิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ

กิจกรรมส่งเสริมการขายระบบออนไลน์ (Offline to Online Market) 
4. งานด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมบนเวที 
5. งานด้านพิธีการเปิดงาน 
6. งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์-ออฟไลน์ (Local to Global) 
7. จัดกิจกรรมการประกวดอาหาร 
8. จัดกิจกรรมสาธิต / ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
9. งานรักษาความสะอาด สาธารณูปโภค และกระแสไฟฟ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

10. งานอ านวยการจัดกิจกรรม 
11. การประสานงานตลอดการจัดกิจกรรม และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน 

2,000,000.- บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง 
หอการค้าจจังหวัดตรัง / สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง / สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรัง 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 เดือนสิงหาคม 2566 
กิจกรรมที่ 2 เดือนเมษายน 2566 

11. งบประมาณ 5,000,000บาท (ห้าล้านบาทถว้น)  
12. ผลผลิต (output) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมทั้งหมดจากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเพิ่มขึ้น  
13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน

โครงการ (outcome) 
1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้กับจังหวัดตรัง ตลอดจนท าใหแ้หล่ง

ท่องเที่ยวมีโอกาสเปิดตลาดและผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 
2. ชุมชน จังหวัด ได้รบัผลประโยชน์จากการจัดการกิจกรรมในพื้นที่ ท าให้เกิด

การตลาดและมรีายได้เข้าสู่ชุมชนพื้นที่ท่ีจัดกิจกรรม ก่อให้เกดิความเข้มแข็งมาก
ยิ่งข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีคณุภาพเพื่อสร้างรายได้ใหเ้ติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมในความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ของจังหวัดตรัง  

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคณุภาพ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคณุภาพ 
4. หลักการและเหตุผล    จังหวัดตรังเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศไทยที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานและ

เป็นจังหวัดที่มีชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะจังหวัด
ตรังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งการกิน” มีการเล่าขานถึงการกิน 9 มื้อ 
ซึ่งอาหารส่วนใหญ่เกิดจากวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจีน 
กลุ่มชาวจีนได้น าเอาวิธีการปรุงอาหารและสูตรอาหารจากบรรพบุรุษแผ่นดินเกิด     
ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาในการคิดค้นอาหารที่หลากหลายที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ น่ารับประทาน อีกทั้งได้มีการค้นพบว่าค าเรียกช่ืออาหารสื่อถึงความหมายที่
เป็นมงคล อาหารจีนจึงเป็นที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในจังหวัด นอกจากนี้จังหวัด
ตรังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ        
ความอุดมสมบูรณ์ของตรังยังรวมถึงผืนป่า แหล่งน้ าและถ้ าน้อยใหญ่ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และมีกิจการโรงแรมที่พัก ธุรกิจ
ร้านค้า ธุรกิจขายของฝากท่ีหลากหลาย  
     อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โรค
ระบาดยังคงใช้ผู้คนในชุมชนหรือพนักงานในการบริหารจัดการ อาทิ ในส่วนของ
กิจการโรงแรมที่พักท่ีใช้การโทรศัพท์เพื่อส ารองห้องพัก หรือจองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ของกลุ่มผู้ให้บริการ ซึ่งยังคงมีความยุ่งยากในการดึงข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ เนื่องจากไม่ได้จองผ่านเว็บไซต์ของทางโรงแรมที่พักที่ได้บริหารจัดการด้วย
ตนเองทั้งระบบ และในส่วนของธุรกิจร้านค้า ธุรกิจขายของฝาก บางธุรกิจมีเป้าหมาย
ซื้อขายออนไลน์แต่ยังไม่มีหน้าร้านออนไลน์เป็นของตนเอง หรือบางธุรกิจเกิดการนับ
จ านวนสินค้าท่ีวางขายหน้าร้านและจ านวนสินค้าในระบบไม่ตรงกัน ท าให้การบริหาร
จัดการมีความยุ่งยาก จึงควรมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการบริหารจัดการดังกล่ าว 
นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการท่องเที่ยวความปกติในรูปแบบใหม่ (New 
Normal) โปรแกรมอัตโนมัติการฆ่าเช้ือด้วยรังสี UV-C จึงเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้า
มามีบทบาทในภาคกิจการโรงแรมที่พัก 

             จากการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กอรปกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต ดังนั้นเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น าพาจังหวัดตรังไปสู่เมืองอัจฉริยะ คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้า บริการ และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และเพิ่มรายได้
ของชุมชน (Digital Transformation) ส่งผลต่อการลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน เพิ่ม
ยอดขาย และสร้างความมั่นใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่ออบรมผู้คนในชุมชน/ผู้ประกอบการให้มคีวามรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สามารถปรับใช้ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาในกระบวนการท างานของชุมชน/
สถานประกอบการได้ 
 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชน/สถานประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    ชุมชน/สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของจังหวัด
ตรังน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปปรับใช้ในกระบวนการท างานของชุมชน/สถาน
ประกอบการ จ านวน 30 ชุมชน/กิจการ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตรัง 
2. ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบเทคโนโลยีดจิิทัลสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง ได้แก่  ระบบโปรแกรมสนับสนุนสถาน
ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ระบบโปรแกรมสนับสนุนกิจการโรงแรมที่พักใน
ชุมชน และระบบโปรแกรมอัตโนมัติการฆ่าเช้ือด้วยรังสี UV-C 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)    
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) 1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 90 
คน  
2. ชุมชน/สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่
จังหวัดตรังน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างาน จ านวน 30 
ชุมชน/กิจการ  

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
      โครงการ  (Outcome) 

1. จังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
2. ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ที่ได้รับกลับไปแก้ไขระบบเมื่อเกิดปัญหาได้
ทันท่วงที  
3. นักท่องเที่ยวมีเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมากขึ้น 
4. รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแพลทฟอรม์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ภายใต้ช่ือ “Trang City” 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพ 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคณุภาพ 

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดตรังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศและด้วยแนวทาง
ความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นชัดเจนอย่างหนึ่งที่สามารถน ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวได้คือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นช่องทางติดต่อซื้อขาย การท าตลาด การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ภายใต้ช่ือ “Trang City”  

Trang City เป็นแพลทฟอร์มที่เช่ือมโยงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
อ านวยสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตรงต่อความต้องการและยังสามารถเช่ืองโยงกับระบบอื่นของ 
Trang City  

- Trang City Mobile Application  
- Trang City Web Application 
- Trang City LINE official account (Chatbot) 
- Trang City Facebook 

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเช่น ระดับน้ าทะเล , สภาพอากาศ เพื่อประมวลผลให้กับ
นักท่องเที่ยวทราบถึงสภาพสถานะการณ์ของสถานที่นั้นผ่านทางระบบต่าง ๆ ของ 
Trang City 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นระบบสนับสนุนข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบแพลทฟอร์มผ่านระบบต่าง ๆ ของ 
Trang City 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - ผู้เข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของ Trang City มากกว่า 50,000  
  คนต่อป ี
- มีผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนเข้าร่วมมากกว่า 200ผู้ประกอบการ/กลุ่มชุมชน 
- เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดโดยระบบนี้มากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวบรวมและศึกษาข้อมลูพื้นฐาน วิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 
50,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 

     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
250,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบเว็บแอพพลเิคชั่นเพ่ือบริหารข้อมลู (Web Application) 
200,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้งและพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ดา้นต่าง ๆ ในสถานท่ีท่องเที่ยวส าคญั 
200,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาสื่อ social media ต่าง ๆ และ ระบบ AI Chatbot  
100,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 

8.6 กิจกรรมหลกัที่ 6 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจการใช้งานระบบนักท่องเที่ยวและประชาชน 
249,300 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 

8.7 กิจกรรมหลกัที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบในส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
50,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรัง 
บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม (Trang Social Enterprise) 

10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 1,099,300 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (output) ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดแบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 

13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (outcome) 

เชิงปริมาณ 
- แพลทฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆทีเกี่ยวข้องสนับสนุนดา้นการท่องเที่ยว

แบบอัจฉริยะของจังหวัดตรัง 1 ระบบ 
- ผู้เข้าใช้งานมากกว่า 50,000 คนต่อป ี
- มีผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนเข้าร่วมมากกว่า 200 ผู้ประกอบการ/กลุ่มชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้ใช้งานให้คะแนนประเมินความพงึพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
- ผู้ประกอบการและกลุม่ชุมชนมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
- เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดโดยระบบนี้มากกว่า 500 ล้านบาทต่อป ี
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief)รายโครงการ 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง  
2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 
3. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 
4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดมุ่งสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่สันติสุข โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคงของสังคมไทย ฟื้นฟู
ความสมานฉันท์ของคนในชาติ ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ความขัดแย้งในสังคม การ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยขนาดใหญ่ การก่อการร้าย  

จากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยก าลังอยู่ใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยที่ยังคงมี
ปัญหาเชิงโครงสร้างจากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงโลกทัศน์ที่แตกต่าง
กันของกลุ่มคนในสังคมเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่าง
คนกลุ่มต่างๆ 

รัฐบาลมี เจตนารมณ์และความตั้ งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหา 
ยาเสพติด และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการด ารงชีวติ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรวม โดย
ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข 

จังหวัดตรัง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้จังหวัดตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งสร้างจิตส านึกด้านความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาจังหวัดตรังไปสู่เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน   

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาล และจัดตั้งแหล่งข่าวในพ้ืนท่ีโดยความร่วมมือ
ของประชาชนและชุมชนทางทะเล 
2)เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3)เพื่อเป็นการเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด
ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชน
ทั่วไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง    

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

1) ผู้น าศาสนาและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งส่วนราชการต่างๆมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 25,000 คน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2) จ านวนผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
ไม่น้อยกว่า 1,500 คน 
3) ด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTxในพื้นที่ 
86 หมู่บ้าน 

7. กิจกรรมหลัก  
7.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

งบประมาณ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลักรอมฎอนสัมพันธ์ 
540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
มัสยิดกลางประจ าจังหวัดตรัง ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 

7.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
งบประมาณ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม “จังหวัดตรัง รวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ประจ าปีงบประมาณ 2566 
230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (หรือสถานที่อื่นที่
เหมาะสม) 
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง/ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) 

7.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
งบประมาณ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx 
3,013,000 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ด าเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัดตรัง จ านวน 86 หมู่บ้าน  
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง/ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) 

7.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรมด าเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร 
800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 

8. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง/ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) 

9. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 

10. งบประมาณ 4,583,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
11. ผลผลิต (output) 
 

1) ประชาชนจังหวัดตรังที่นับถือศาสนาต่างกัน อยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ 
มีความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี  
2) ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด และเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้อยลง ส่งผลให้มีผู้เสพยาเสพติด
รายใหม่ลดลง 
3) ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ เลิกยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด และกลับมาเป็นคนดีของสังคม 

๑0. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ(outcome) 

ประชาชนในจังหวัดตรังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข ส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้                               
อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ เสริมสร้างชมุชนคุณธรรมน าคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย 

และปลอดยาเสพติด 
3. แนวทางการพัฒนา เสรมิสร้างสังคมคณุธรรม มีจติสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็งปลอดภัย 

และปลอดยาเสพตดิ 
4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น ๓ สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

มีความวัฒนาสถาพร เป็นรากฐานเช่ือมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่ “ความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมไทยเป็นสังคมทีเกื้อกูลและแบ่งปัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐  
เน้นการพื้นพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกลุ่มกันอย่างมีพลังเพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ บนความหลากหลายทางชีวภาพ และทางวัฒนธรรมพร้อมกับเติม
เต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าการบริการ เพื่อผลักดันให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการใช้จ่ายที่เหมาะกับตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่อยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คนในชาติ
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึก
ถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น  ในการพัฒนาขุมชนท่ีต้องการให้ “คุณธรรม
น าการพัฒนา” ในจังหวัดตรัง ด้วยการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม น าคุณภาพชีวิต ซึ่ง
จังหวัดตรัง แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 775 หมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นชุมชนที่เข้าร่วมเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จ านวน 111 แห่ง แบ่งเป็นระดับส่งเสริม 4 แห่ง 
ระดับคุณธรรม 52 แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ 55 แห่ง และการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดตรังต้องการเสริมสร้างชุมชุมให้เข้มแข็งด้วยการให้ชุมชนธรรมเพิ่มขึ้นปีละ 
๒๐ ชุมชน  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรม 
๒. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดตรัง 
๓. เพื่อสร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์ด้วยคุณธรรม 
๔. เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจดัการด้านการส่งเสริมคุณธรรมใหเ้กดิผลสัมฤทธ์ิ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จ านวนชุมชนเพิ่มขึ้นปีละ ๒๐ ชุมชน 
7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
240,000 บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมทางวัฒนธรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

5 ปี เริ่มต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2570 

11. งบประมาณ ๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
12. ผลผลิต (Output) ๑. ชุมชนคุณธรรมเพิม่ขึ้น ปีละ ๒๐ แห่ง 

๒. ชุมชนมีการจดักิจกรรมทางวัฒนธรรม ชุมชนละ ๑ กิจกรรม 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาและยกระดับจิตใจในการพัฒนาคณุธรรม 
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แบบ จ.1-1 
(Project brief รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ส่ ง เสริมความมั่นคงทางสั งคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้                               
อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  โครงการสื่อสร้างสรรค์ "วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรม มหัศจรรย์เมืองตรัง" 
2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย 

และปลอดยาเสพติด 
3. แนวทางการพัฒนา เสรมิสร้างสังคมคณุธรรม มีจติสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็งปลอดภัย 

และปลอดยาเสพตดิ 
4. หลักการและเหตุผล         วัฒนธรรมเป็นมรดกร่วมของสังคมที่แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของคนทั้ง

ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตของคนในจังหวัดตรัง 
อันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นที่สังคมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
เป็นเครื่องวัดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาจังหวัด 
ให้มีความก้าวหน้า วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญ 
ในการช่วยพัฒนาคนให้มีความเข้าใจ เปิดกว้าง ยอมรับ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ด้วยความสงบสุขมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นตัวเช่ือมโยงระบบคุณค่า ความเช่ือทาง
ศาสนา การท ามาหากินที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านท่ีถ่ายทอด
ประสบการณ์ไปสูค่นรุ่นใหม ่เป็นการสบืสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ สร้าง
สังคมคุณภาพแห่งความเอื้ออาทร ปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยม
ที่ถูกต้อง พ่ึงพาอาศัยกัน มีความรู้รัก รู้สามัคคี ภูมิใจในความเป็นไทย รักษาสถาบันที่
ส าคัญของสังคมไทยไว้สืบไป  
        จังหวัดตรังมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  มีธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม มา
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
อันหลากหลาย  ก ารน า เ อ าศิ ลปวัฒนธร รม  ขนบธรรม เนี ยม  ประ เพณี  
วิถีชีวิต มาถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานจนน าพาไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญาที่บรรพชน
ถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเพณี ภูมิปัญญา ความเช่ือ ถือเป็น
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ตลอดถึงค่านิยมที่ดีงาม  แม้ว่าปัจจุบันวิวัฒนาการศิลปะ 
วัฒนธรรมสมัยใหม่จะเข้ามา แต่วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ แต่อาจจะมีการ
ตกหล่นหายไปบ้าง การจะอนุรักษ์สืบทอดจึงถือเป็นปัจจัยในการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
ต่อไป ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีเสน่ห์ จึงควรศึกษาค่านิยม
และวัฒนธรรมร่วมที่โดดเด่นของคนในจังหวัด เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรม ให้คนในจังหวัดได้ร่วมกันปฏิบัติ รณรงค์ และส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม และ
เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะน าศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ มาพัฒนาและเช่ือมโยงให้เกิด
การท่องเที่ยวตามศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่เด็กและยาวชนของจังหวัดตรัง 
๒. เพื่อรวบรวมสังเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลเรื่องค่านยิมและวัฒนธรรมของ
ประชาชนในจังหวัดตรังท่ีเป็นอัตลกัษณ์โดดเด่นของแตล่ะพื้นท่ี 
๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมให้แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง 
๔. เพื่อน าข้อมูลเรื่องค่านิยมและวฒันธรรมร่วมประชาชนในจังหวัดตรังมาส่งเสริมให้
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว   

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของศาสนา  
7. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่ ๑๐  อ าเภอในจังหวัดตรัง   
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ    
      หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8.๒ กิจกรรมหลกัที่ ๒ 
 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ    
      หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

 8.๓ กิจกรรมหลกัที่ ๓ 
 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ    
      หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

8.4 กิจกรรมหลกัที่ ๔ 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ    
      หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                 

กิจกรรมย่อยที่ ๑ (โครงการ) :กิจกรรมการประกวดหนังสั้น "วัฒนธรรมเสรมิสร้าง
จริยธรรม  มหัศจรรย์เมืองตรัง  "  
๗๐,๙00 บาท (เจด็หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
หน่วยงานภครัฐ/สถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยที่ ๒ (โครงการ) :กิจกรรมย่อย ท่ี ๒  (โครงการ) :กิจกรรมการประกวด"
TikTok คุณธรรม วัฒนธรรมเสรมิสร้างคณุธรรม มหัศจรรยเ์มืองตรัง"   ๗๐,๙00 
บาท (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
หน่วยงานภครัฐ/สถานศึกษา 
กิจกรรมย่อย ท่ี ๓ (โครงการ) :กิจกรรมการประกวด หมู่บ้านคณุธรรม จริยธรรม"
วัฒนธรรมเสรมิสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม  มหศัจรรย์เมืองตรัง" 
๗4,๙00 บาท (เจด็หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
หน่วยงานภครัฐ/สถานศึกษา 
กิจกรรมย่อย ท่ี ๔  (โครงการ) :กจิกรรมการประกวด "เด็กดี ศรีตรงั" 
คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา    
32,900.-บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
หน่วยงานภครัฐ/สถานศึกษา 

9. หน่วยด าเนินงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

1 ปี เริ่มต้น  ตุลาคม   2565 สิ้นสุด  30 กันยายน   2566 

11. งบประมาณ 249,600 บาท  (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  500 คน   
13. ผลลัพท์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เด็ก เยาวชนในจังหวัดตรังได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรังได้รับการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
3. เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรังน าค่านิยมและวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว        
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief)รายโครงการ 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๖6 
2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 
3. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดตรังได้น้อมน าโครงการ  TO BE NUMBER ONEตามพระด าริของทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีมาด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยรุ ่น และให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
รวมทั้งให้การช่วยเหลือเยาวชน ที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น
ปัญหาระดับประเทศท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ยาเสพติดส่งผลกระทบด้านลบที่รุนแรงต่อผู้ เสพครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม เกิดปัญหาต่างๆตามมา
มากมาย เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรมสังคมเสื่อม 
ประเทศขาดการพัฒนา เศรษฐกิจตกต่ า เป็นต้นซึ่งโครงการ  TO BE NUMBER ONE 
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อีกทาง
หนึ่ง  รวมทั้งช่วยเหลือให้ผู้หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยด าเนินงานภายใต้ 
๓ ยุทธศาสตร์ คือ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน  สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
       จังหวัดตรังด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2546 โดยมี
หน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นคณะท างานจ านวน 56 หน่วยงานหน่วยงานของจังหวัดตรัง
ที่เป็นเจ้าภาพหลัก 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
แรงงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชน ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรือนจ า สถานพินิจฯ และคุมประพฤติ 
จังหวัดตรังได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ 
เมื่อปี 2560 ปัจจุบัน เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบ
ระดับเงินปีท่ี 2 ซึ่งจังหวัดตรังก าหนดเป้าหมายจะเป็นตน้แบบระดับเงิน ในปี 2566 ซึ่ง
จะต้องจัดกิจกรรมให้ได้ตามเกณฑ์และต้องเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปีตามที่ส านักงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิตก าหนดไว้ อันประกอบด้วย การ
ประกวด IDOL การประกวด DANCERCISE การประกวดจังหวัด/อ าเภอ/ชมรม TO BE 
NUMBER ONEทั้งในระดับภาค และประเทศ นอกจากนั้นจังหวัดจะต้องขับเคลื่อนอ าเภอ 
ต าบล ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น ในทุกๆปี ปัจจุบัน
จังหวัดตรัง มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4 อ าเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ยังไม่มีต าบล TO BE NUMBER ONE และมีชมรมที่ได้รับรางวัลระดับภาค 
14 ชมรม เป็นชมรมต้นแบบระดับประเทศ 6 ชมรม ดีเด่นระดับจังหวัด 22 ชมรม ซึ่ง
ครอบคลุมทุกประเภทชมรม 
     จังหวัดตรัง มีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อเตรียมการ
ประกวดระดับภาคและประเทศ ต้องใช้งบประมาณ ปีละ 1,800,000  บาท  ส าหรับ
จัดกิจกรรม 20 กิจกรรม ทั้งในระดับอ าเภอจังหวัด  ภาค และประเทศ โดยได้รับ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีละ 250,000 บาท  และไม่มีงบสนับสนุน
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาจังหวัดตรังให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน

ภายในปี 2565 
๒. เพื่อเพ่ิมจ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ A เป็น
ร้อยละ 50 ดีเด่นระดับภาคเป็น 16 ชมรม ต้นแบบระดับประเทศเป็น 8 ชมรม 
3. เพื่อเพิ่มจ านวนอ าเภอTO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นร้อยละ 
100 
4.เพื่อเพิ่มจ านวนอ าเภอTO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมระดับภาคเป็น 5 อ าเภอ เข้า
ร่วมระดับประเทศ 2 อ าเภอ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 80 

7.พ้ืนที่เป้าหมาย  ทุกอ าเภอในพื้นที่จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1.กิจกรรมที่ 1 
 

งบประมาณ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จัดประชุมคณะท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จ านวน ๘ ครั้งๆละ ๖๐ คน/ปี เตม็วัน  ๓ ครั้งครึ่งวัน  ๕ ครั้ง 
๓๑,๕๐๐  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.2.กิจกรรมที่ 2 
 
 
 

งบประมาณ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานและบุคลากร TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ
และจังหวัด 
สร้างองค์ความรูโ้ดยวิทยากรจาก สนง.โครงการTO BE NUMBER ONE ให้แก่
คณะท างานระดับจังหวดัและอ าเภอ จ านวน ๑ วัน  ๑๕๐ คน 
๕๘,๔๐๐ บาท(ห้าหมื่นแปดพันสีร่อ้ยบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.3.กิจกรรมที่ 3 
 
 

งบประมาณ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
จัดอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจตามคู่มือการฝึกอบรม จ านวน 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย  
150 คน  ระยะเวลา 1 วัน ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค 
51,8๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.4.กิจกรรมที่ 4 
 
 
 
 

งบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL (ระดับภาคใต้ และระดับจังหวัด) 
- จัดส่ง IDOL เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต ้
จ านวน 8 คน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ระยะเวลา 2 วัน ณ  จังหวัดภูเก็ต 
- จัดงานประกวด IDOL ระดับจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย   250 คน  ระยะเวลา 1 วัน ณ  ห้างบ๊ิกซีตรัง 
213, 000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.5.กิจกรรมที่ 5 
 
 
 
 
 

งบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE (ระดับภาคใต ้
และระดับจังหวัด) 
- จัดส่งทีม Dancercise เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต ้
จ านวน 6 ทีม 100 คน ระยะเวลา 3 วัน ณ จังหวัดภเูก็ต 
- จัดประกวด DANCERCISE เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดตรัง  
จ านวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๒ ทีม เข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต ้
348,000 บาท (สามแสนสีห่มื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.6.กิจกรรมที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

การประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับประเทศ 
ระดับภาคใต้ และระดับประเทศในพ้ืนท่ี) 
- จัดส่งจังหวัด/ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ  
จ านวน  ๗ ชมรม 
- จัดส่งจังหวัด/อ าเภอ/ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดระดับภาค 
จ านวน 18 ชมรมระยะเวลา 2 วัน ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
- การประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในพื้นที ่

- จัดบูทนิทรรศการ 
- การแสดงบนเวท ี
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์
- พลังมวลชน  ๑๐๐๐ คน 

729,600 บาท(เจ็ดแสนสองหมืน่เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.7.กิจกรรมที่ 7 
 
 

งบประมาณ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

กิจกรรมพัฒนาแกนน าชมรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 
จัดค่ายพัฒนาแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน ๒ วัน ๑ คืน 
กลุ่มเป้าหมายแกนน าชมรมต้นแบบและดเีด่นระดับภาคและประเทศ  จ านวน ๑๐๐ คน 
8๑,๖๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.8.กิจกรรมที่ 8 
 
 
 
 

งบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

กิจกรรมคา่ยพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 
จัดค่ายพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 
จ านวน  100  คน  ระยะเวลา  2 วัน 
ณ ศูนย์ฝึกอบรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 
พร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์ ต.บ่อน้ าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 
150,700 บาท (หนึ่งแสนห้าหมืน่เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

8.9.กิจกรรมที ่9 
 
 
 
 

งบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการเครอืข่าย  TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคใต ้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย  TO BE NO1 ระดับภาคใต ้
จ านวน   60 คน  ระยะเวลา  2 วัน 
ณ ศูนย์ฝึกอบรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง 
   พร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์ ต.บ่อน้ ารอ้น อ.กันตัง จ.ตรัง 
125,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

10.ระยะเวลาในการด าเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน ๒๕๖6 

11.งบประมาณ (บาท) 1,789,600 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12.ผลผลิต (output) ๙.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรังได้รบัรางวัลระดบัประเทศเพิ่มขึ้น 

๙.๒ จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ A 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีผ่่านมาอย่างน้อยร้อยละ  ๕๐ 
๙.๓.ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
๒ ชมรม 

13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ(Outcome) 

จังหวัดตรังได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดบัเงิน 
ผู้เสพสารเสพติดรายใหม่ลดลง กลุ่มเสพสารเสพติดสมัครใจเข้ารับการบ าบัดเพิ่มขึ้น    
เด็กและเยาวชนของจังหวัดตรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     
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 แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรัง สู่ความอยูด่ีมสีุข 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและ

นอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและ
นอกระบบ แรงงานผูสู้งอายุ และแรงงานคนพิการไดร้ับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมายและมีคณุภาพชีวิตที่ดี   

4. หลักการและเหตุผล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2579)  มีความสอดคล้องในหลายประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในประเด็นเรื่อง 1. การพัฒนาเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่นวัย
เรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศั กยภาพ 
และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม รวมถึงประเด็นด้านการตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย ด้วยการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
2.ประเด็นด้านการเสรมิสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมด้านกาย ใจ สติปัญญา
และสังคม ด้วยการสร้างความรู้ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
โดยส่ ง เสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ เป็นมิตรต่อสุขภาพ 
และเอื้อต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  3. 
ประเด็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ า งโอกาสและความ เสมอภาคทางสั งคม 
ในประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้าง
หลักประกัน    ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคน ทุกช่วงวัย ทุกเพศ และ
ประเด็นที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
และจัดการตนเอง โดยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพา
กันเอง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางการพัฒนา ตามข้อ 
๕.๒ คือการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีการพัฒนาที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน
วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็น 
พหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแร งงาน 
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เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต  
       จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร ความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว  ส่งผลให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอซึ่ง
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ และในครอบครัวประกอบด้วยคนทุกช่วงวัย เพราะครอบครัวเป็นแหล่งก าเนิด 
หล่อหลอมปลูกฝังสิ่งที่ดี สภาบันครอบครัวจึงถือเป็นสถาบันเริ่มต้นในการพัฒนา
มนุษย์ไปสู่สังคม ถ้าสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง สมาชิกในครอบครัวก็จะ
มีคุณภาพ แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
ส่งผลให้รูปแบบของครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปด้วย จากเดิมเป็นแบบครอบครัวขยาย
ซึ่งมีปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก มาเป็นรูปแบบของครอบครัวเดี่ยว ที่อาศัยอยู่เพียง
พ่อ แม่ และลูก หรือมีลักษณะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
ที่อยู่ ในครอบครัวที่มีปัญหา ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่ ใ ช้ความรุนแรง  
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู เด็กและขาดองค์ความรู้ทักษะ
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก จึงไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กได้ ท าให้เด็กขาดองค์
ความรู้ มีความยากลอง ขาดภูมิคุ้มกัน และเด็กมีค่านิยมด้านวัตถุมากขึ้น ประกอบกับ
การแพร่ระบาดของสื่อที่ไม่เหมาะสมส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งหลายๆ แนวคิดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถี
ชีวิตของสังคมไทย  และการขาดวิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกล่าว ท าให้เด็ก
และเยาวชนไทยบางส่วน รวมทั้งเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังได้รับผลกระทบโดยตรง
และมีพฤติกรรมไมเ่หมาะสมตามวัย เสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายรวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี   
       จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ที่มีอัตราการเกิดลดลง และ
จ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มจ านวนมากขึ้น ซึ่งจังหวัดตรังมีจ านวนผู้สูงอายุ จ านวน 
105,934 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.53 แสดงว่าจังหวัดตรังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
ปัญหาที่พบคือผู้สูงอายุมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอ และต้องดูแลบุตรหลาน 
สาเหตุมาจาก บิดามารดาท างานนอกพ้ืนท่ี หรืออาจหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก   ท า
ให้เป็นภาระกับปู่ ย่า ตา ยาย  
       จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดตรัง มีคน
เปราะบาง จ านวน 12,731 คน  และครอบครัวยากจน จ านวน 6,401 ครัวเรือน 
(เกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือน เปราะบาง ของ TPMAP ใช้เกณฑ์ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กล่าวคือ เป็นครัวเรือนที่อาชีพเกษตรกรจากข้อมูล จปฐ. และไม่ได้ลงทะเบียน
เกษตรกร หรือ รายได้ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ได้รับเงินสวัสดิการผู้มีรายได้
น้อย) ในส่วนของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ปี 
2563  พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มคนเปราะบาง จ านวน 5,402 คน 
ในส่วนของส านักงานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์จั งหวัดตรั ง   
ได้มีการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในปี 2563 พบว่ามีผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม จ านวน ๕,๔๐๒ คน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ยากจนประสบปัญหาด้านการครอง
ชีพ มีอาชีพไม่มั่นคง ในครอบครัวมีผู้สูงอายุ คนพิการและปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคง ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะซึ่งกลุ่มคนยากจน
ดังกล่าว ถือเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยิ่งเป็นปัญหาที่เพิ่มความรุนแรงให้แก่กลุ่ม
เปราะบางทางสังคมมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์ และการ
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ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้และเลี้ยงชีพมีความยากล าบากมากขึ้น บางครอบครัวมีการขาด
แคลนปัจจัย 4 ท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการด ารงชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ปัญหา
รายได้ที่ลดลง ในขณะที่รายจ่ายและภาระหนี้สินยังคงอยู่น าไปสู่ 
2  ปั ญ หา สั ง คม แ ล ะ ปัญ ห า สุ ข ภ า พจิ ต ขอ งค น ในค ร อบ ครั ว แ ละ ชุ ม ชน  
จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและครอบคลุมในทุกมิติ  ทั้งด้านที่อยู่อาศัย 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
จากผลการจัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ปี 2564   พบว่าสถานการณ์
ปัญหาทางสังคมของจังหวัดตรัง มีดังนี้  ๑) ปัญหาสัมพันธ์ภาพ  ในครอบครัวลดลง 
เนื่องจากการติดโทรศัพท์มือถือ สมาชิกครอบครัวไม่มีเวลาเรียนรู้ร่วมกัน  ๒) ปัญหา
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 3) ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง 
ของผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม  และ 4) การเข้าสังคมผู้สูงอายุ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ไดร้ับการพัฒนาทักษะชวีิต 
๒. เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวใหอ้บอุ่น เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน 
๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ 
ตนเองได ้
๔. เพื่อผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศยัมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะผู้ดูแลเด็ก จ านวน 300 คน 
๒. จ านวนเด็กและเยาวชนได้รับการฝึกทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนระหว่าง 
ปิดภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการท างาน   
3. จ านวนเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง 
4. จ านวนผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยได้รับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
5. คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
6. คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

กิจกรรม 1.1  
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 
พัฒนาศักยภาพผูดู้และเด็ก สู่ศตวรรษท่ี 21 เด็กตรัง “เรียนสนุก มคีวามสุข   เหมาะ
ช่วงวัย” 
181,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 

กิจกรรม 1.2  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝึกทักษะเด็กและเยาวชนระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อสร้างทัศนคติในการท างาน 
1,430,400 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อสรา้งภูมิคุ้มกัน 
343,300 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง 



- 383 - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เสรมิสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยครอบครัวเปราะบาง แบบมีส่วนร่วม 
4,050,000บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส านักงานภาคใต ้

8.4กิจกรรมหลักที่ 4 
กิจกรรม 4.1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเอง 
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบลและจังหวัด 
150,300 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลและจังหวัด 

กิจกรรม 4.2  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนระดับต าบลและจังหวัด 
139,400 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีตรัง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตรัง 
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

11. งบประมาณ 6,294,400 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสีร่้อยบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) 1. เด็กและเยาวชน ได้รบัการพัฒนาทักษะชีวิต   

๒. สถาบันครอบครัวให้อบอุ่น เขม้แข็ง มีภูมิคุ้มกัน 
๓.เครือข่ายองค์กรชุมชนมีความเขม้แข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้ 
๔.ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ  
     (Outcome) 

๑. เด็ก เยาวชน ได้รับการเสรมิสรา้งทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
    ในสังคมปัจจุบัน  
๒. ครอบครัวคนตรัง มีความอบอุ่นเข้มแข็ง มีภูมิคุม้กัน 
๓. กลุ่มเปราะบางมีที่อยู่อาศัยที่มัน่คงและปลอดภัยในการด าเนินชีวติ   
4. เครือข่ายองค์กรชุมชน มีความเข้มแข็ง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย ์
2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 
3. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 
4. หลักการและเหตุผล สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือ

เป็นหน้าที่ส าคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
ด้วยความจงรักภักดี โดยมอบนโยบายให้ ส่วนราชการให้ความส าคัญและด าเนินการ
ดังนี ้
       (๑) สืบสวน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ในการบ าบัดทุกข์
และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       (๒ )  ต่ อยอดการด า เนิ นการของหน่ วยพระราชทานและประชาชน 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็สาธารณ
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของ
หน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 
     (๓) สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และเป็นความจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ อ ให้ ก า รจั ด งานพิ ธี  ง านรั ฐพิ ธี  และพิ ธี ส า คัญต่ า ง  ๆ  ของจั งหวั ดตรั ง 
และงานวันส าคัญของชาติ ได้เกิดการหลอมรวมจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี ตระหนักรู้ และร่วมรักษ์ ร่วมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนงาน  
ร้อยละ 100 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การรวมพลังเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
2,075,000บาท 
ส านักงานจังหวัดตรัง 
ทุกภาคส่วน 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ 
1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

11. งบประมาณ 2,075,000บาท 

12. ผลผลิต (Output) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอทุกอ าเภอ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
พื้นทีจ่ังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธี งานวันส าคัญของชาติ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

เชิงปริมาณ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ทุกอ าเภอ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
พื้นทีจ่ังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธี งานวันส าคัญของชาติ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด มีความเข้าใจในโยบายของรัฐบาล/กระทรวง มหาดไทย 
และนโยบายผู้ว่าราชการจั งหวัดตรัง สามารถน าไปปฏิบัติได้และเพื่อให้ เกด
ผลตอบสนองต่อนโยบายฯ ท าให้ประชาชนเกิดความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ระบบการวเิคราะห์อาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตอัจฉรยิะ  
2. ชื่อแผนงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานรากของคนทุกช่วงวัย 
3. แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานรากของคนทุกช่วงวัย 
4. หลักการและเหตุผล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบสุขของ

บ้านเมืองนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ คดีความผิดประเภทต่างๆเช่น การลักทรัพย์, การท าร้ายร่างกาย นั้นถือ
ว่าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น
การแก้ปัญหาอาชญากรรมนั้นไม่สามารถแก้ได้โดยอาศัยการจับกุมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพียงอย่างเดียว การระวังป้องกันเหตุไม่ให้เกิดจึงเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยลด
ปัญหาดังกล่าวได้โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านต่างมาช่วยในการวิเคราะห์ พยากรณ์ให้
ทราบถึงความเป็นไปได้ของ ต าแหน่งพื้นที่ ช่วงเวลา ลักษณะของการเกิดอาชญากรรม 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถแสดงให้เห็นพื้นที่ซึ่งเกิด
อาชญากรรมมากกว่าปกติ (hot spot) ระบบการวิเคราะห์อาชญากรรมเพื่อสนับสนุน
การด ารงชีวิตอัจฉริยะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการบริหารก าลังพลการปฏิบัติงาน
และทรัพยากรของทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข
ในการด ารงชีวิต 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ   1) เพื่อระบุบริเวณที่เกิดอาชญากรรมในปริมาณสูง (Hot Spot)  
  2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อมใน
ที่เกิดเหตุ โอกาสในการกระท าผิด ผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
  3) เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการกระท าผิดอาศัยโดยทฤษฎีในกลุ่มอาชญาวิทยาเชิง
นิเวศวิทยา (Ecological Criminology)  
 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) พัฒนาระบบการวิเคราะห์อาชญากรรมให้แนวโน้นความถูกต้องของการวิเคราะห์
มากกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้าใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบมากกว่าร้อยละ 80 
3) ลดการเกิดเหตุอาชญากรรมได้ร้อยละ 10 
 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการวิเคราะห์อาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
9. หน่วยงานด าเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 399,300.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) ระบบการวิเคราะห์อาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตอัจฉริยะ    1 ระบบ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
      โครงการ  (Outcome) 

 - ระบบการวิเคราะห์อาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตอัจฉริยะที่เป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ พยากรณ์การเกิดอาชญากรรม 
 - ระบบการวิเคราะห์อาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการด ารงชีวิตอัจฉริยะเป็นระบบที่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ...เสรมิสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยใีนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
(Trang Police Smart City) ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

2. ชื่อแผนงาน เสรมิสร้างสังคมคณุธรรม มีจติสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่น
เข้มแข็ง ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

3. แนวทางการพัฒนา เสรมิสร้างสังคมคณุธรรม มีจติสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่น
เข้มแข็ง ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

4. หลักการและเหตุผล ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
๒. แผนย่อยที่ ๑ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
การรักษาความสงบภายในประเทศ 
๓. แนวทางการพัฒนาส่วนการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
และความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม มเีป้าหมายให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินเพิ่มขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏบิัติ
ราชการ 
๒. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วย
เทคโนโลย ี
๓. เพื่อให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดมีความพร้อมด้านอุปกรณส์ าหรบัการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ๑. อัตราการเกิดคดีฆา่ผู้อื่น ไม่เกนิ ๖ รายต่อประชากรแสนคน 
๒. อัตราการเกิดคดีท ารา้ยร่างกายสาหสั ไมเ่กิน ๓ รายต่อประชากรแสนคน 
๓. อัตราการเกิดคดีปล้นทรัพย์ ไมเ่กิน ๑ รายต่อประชากรแสนคน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ส าหรับการป้องกันและ

บังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปญัหาอาชญากรรม 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
พันต ารวจโท พิชยศักดิ์ ชินานุรักษ ์สารวัตรฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัด
ตรัง 
ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง  

9. หน่วยงานด าเนินการ ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 
11. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
12. ผลผลิต (Output) ข้าราชการต ารวจมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบตัิราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนในจังหวัดตรังมีคณุภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมอยู่ในระดับที่ก าหนด 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการส าคัญ โครงการเตรยีมรองรับสังคมสูงวัยชุมชนอยู่ดีต้นแบบจังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน / พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานราก ของคนทุกช่วงวัย 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานราก ของคนทุกช่วงวัย 
4.หลักการและเหตุผล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(พ.ศ.2560-2579)มีความสอดคล้องในหลายประเด็น

ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุ ท ธศ าส ตร์ ด้ า นก า ร พัฒนา แล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า งศั ก ย ภ า พทรั พ ย า กร มนุ ษ ย์ 
ในประเด็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง
คุ ณ ภ า พ ใ น ทุ ก ช่ ว ง วั ย ตั้ ง แ ต่ ช่ ว ง ก า ร ตั้ ง ค ร ร ภ์ ป ฐ ม วั ย วั ย เ ด็ ก วั ย รุ่ น 
วั ย เ รี ยนวั ย ผู้ ใ หญ่ วั ยแร งงานและวั ยผู้ สู ง อายุ เพื่ อสร้ า งทรั พยากรมนุษย์ 
ที่มี ศั กยภาพ และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู งอายุ เป็นพลั ง ในการขับเคลื่ อนประ เทศ 
จัดสภาพแวดล้อมให้ เป็นมิตรกับผู้ สู งอายุและการมีส่ วนร่ วมของผู้ สู งอายุ 
ใ น สั ง ค ม  ร ว ม ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น ก า ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง พ หุ ปั ญ ญ า ข อ ง ม นุ ษ ย์ 
ที่หลากหลาย ด้ วยการการสร้างเส้นทางอาชีพสภาพแวดล้อมการท างาน 
และระบบสนับสนุนที่ เหมาะสมส าหรับผู้ มี ความสามารถพิ เศษผ่ านกลไก 
ต่ า ง  ๆ  โ ดยจั ด ให้ มี โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน เครื่ อ งมื อการท า ง านที่ เ หมาะสม 
การสร้างระบบเช่ือมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบ
การร่วมมือการมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา
เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศการสร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ
ทั่วโลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยและประเด็นด้านการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดีโดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ เป็นมิตรต่ อสุขภาพ 
และเอื้อต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคมและการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเรื่องการลด
ความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิตดิ้วยการสรา้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และทางสังคมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมส าหรับคนทุก
กลุ่มโดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงวัยรวมถึงการจัดระบบเมืองที่ เอื้อต่อการสร้างชีวิต
และสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นเมือง
อัจฉริยะปลอดภัยสะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และประเด็นด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคมได้แก่สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่
ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรมโดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ
โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัยคือเยาวชนคนรุ่นใหม่คนวัยท างานและผู้สูงอายุ
ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวมและการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมและฟื้นฟู
ศักยภาพผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการ
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 
แผ น แ ม่ บทภ า ย ใต้ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ช า ติ  (15)ป ร ะ เ ด็ น  พลั ง ท า ง สั ง ค ม 
มีแผนงานการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนักมีความรอบรู้ และ



- 389 - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสงูวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้ประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการ
พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เป็นพลังทางสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอื่น 
ๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติกับ
ผู้สูงอาย ุ
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยร้อยละ 
10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศ
ไทยจะเป็นสังคม “สังคมสมบูรณ์”(Aged Society)ที่จะมีผู้สูงอายุร้อยละ 20 และใน
ปี พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่  “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”(Super-aged 
society)ภายในปี พ.ศ.2578 โดยประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด และพบว่าข้อมูลประชากรจังหวัดตรัง (ที่อาศัยอยู่
จริงในพื้นที)่ มีจ านวน  504,285 คน เป็นผู้สูงอายุ จ านวนทั้งสิ้น 95,591 คน  คิด
เป็นร้อยละ 18.96 ของประชากรทั้งหมด โดยเป็นเพศชาย 40,889 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.77เป็นผู้หญิง จ านวน 54,702  คิดเป็นร้อยละ 57.23  เมื่อพิจารณาข้อมูล
ผู้สูงอายุในแต่ละอ าเภอท้ัง 10 อ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุด
เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด  คือ อ าเภอเมืองตรัง  ร้อยละ 21.00 น้อยที่สุด คือ 
อ าเภอสิเกา ร้อยละ 15.07 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าขณะนี้จังหวัดตรังได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และอ าเภอเมืองเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(ที่มารายงานประชากรใน
ระบบ HDC ,1 มกราคม ๒๕๖๔) 

5.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบเตรียมรอบรับสังคมสูงวัยในจังหวัดตรัง 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนตน้แบบ 
๓. เพื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการเตรยีมรองรับสังคมสูงวัยให้ประชาชนท่ัวไป

รับทราบกว้างขวาง 
6.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

๑. มีชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 10 พื้นที ่
๒. มีการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเข้มแข็ง (ศูนย์อยู่

ด)ี10แห่ง ภายในชุมชนต้นแบบเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
๓. แกนน าเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 100 คน 
๔. มีช่างชุมชนท้องถิ่นจิตอาสาที่มีความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 40 คน 
๕. ครอบครัวกลุ่มเปราะบางในชุมชนต้นแบบได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตปีละ 200 

ครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ตัวแทนภาคีพัฒนาในระดับต าบลทั้งท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต. เกษตรต าบล และ

พัฒนากร จ านวน 50 คน 
๒. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ตัวแทนอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตัวแทนกลุ่มผูสู้งอายุ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มองค์กรการเงินในพ้ืนท่ีชุมชนต้นแบบ 
จ านวน 50 คน 

๓. ตัวแทนช่างชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ จ านวน 40 คน 
๔. ตัวแทนครอบครัวอยูด่ี 200 คน 
๕. พระสงฆภ์ายในวัดของชุมชนอยู่ดตี้นแบบจ านวน 20 รูป 

7.พ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชนต้นแบบในจังหวัดตรัง 10 พื้นที ่
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8. กิจกรรรมหลกั 
8.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ  
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
พัฒนาเครือข่ายและแกนน าต าบลศูนย์อยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 155,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรงั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์เตรียม รองรับสังคมสูงวัย 
200,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
กิจกรรม 3.1 

 
 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการพัฒนาต าบลศูนย์อยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสภาพแวดล้อม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่างชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเขา้ใจการก่อสรา้ง
และปรับปรุงอาคารที่เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบเตรยีมรองรับ
สังคมสูงวัย 
506,000 บาท 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดตรัง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 

กิจกรรม 3.2 
งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผูสู้งอายุและคนพิการในชุมชนต้นแบบ500,000 บาท 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดตรัง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 
 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการพัฒนาต าบล ศูนย์อยูด่ีเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
ด้านสุขภาพ (การพัฒนาจุด health checkup เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมตัิ
เชื่อมโยงระบบดิจิตอล) 
1,100,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการพัฒนาครอบครัวอยู่ดเีตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
(จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ครัวเรือนอยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัย) 
142,500 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรงั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

8.6 กิจกรรมหลกัที่ 6 
กิจกรรม 6.1  

งบประมาณ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนาการออมเตรยีมรองรับสังคมสูงวัย   
ส่งเสริมการออมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
งบประมาณ 202,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

กิจกรรม 6.2  
 

งบประมาณ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งการตลาดและผลติภณัฑ์ชุมชนต้นแบบ (ต่อยอดโครงการอบรมของส านักงาน
แรงงานจังหวัดตรัง) 
งบประมาณ 250,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

8.7 กิจกรรมหลกัที่ 7 
งบประมาณ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการตดิตามประเมินผล 
149,000 บาท 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรงั 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

9.หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ตรัง 
10.ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ 
ปีงบประมาณ2566 

11.งบประมาณ 3,204,500 บาท (สามล้านสองแสนสี่พันห้าร้อยสีส่ิบบาทถ้วน) 
12.ผลผลิต(output) ๑. กล ไ กคณะท า ง าน เตรี ยม รอง รั บสั งคมสู ง วั ยที่ มี ค ว าม เ ข้ า ใ จแนวคิ ด 

เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 10 พื้นที ่
๒. ช่างชุมชนท้องถิ่นจิตอาสาที่มีความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมการ

ก่อสร้างอาคารที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 40 คน 
๓. ห้องน้ าท่ีปลอดภัยส าหรับคนทุกวัยตัวอย่างเตรียมรองรับสังคมสูงวัย50ห้อง 
๔. เกิดมุม health check up ในชุมชนอยู่ดีต้นแบบ 10 พื้นที่  
๕. ครัวเรือนอยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชนละ 20 ครัวเรือนจ านวน 10 ชุมชน 

รวม 200 ครัวเรือน 
๖. สื่อวีดีโอชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 5 ช้ิน 

13.ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ(Outcome) 

๑. ชุมชนอยู่ดีต้นแบบเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดตรัง 
๒. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สงูอายุเข้มแข็ง (ศูนย์อยู่ดี)ศูนย์อยู่ดีใน

ชุมชนต้นแบบในจังหวัดตรัง 
๓. การปรับสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ ภายในบ้านและที่สาธารณะใน

ชุมชน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ SMART Help call Center  
2. ชื่อแผนงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานรากของคนทุกช่วงวัย 
3. แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานรากของคนทุกช่วงวัย 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดตรัง มีประชากรที่เข้าสู่วัยชราจ านวน 105,934 คน คิดเป็น16.54      ใน

จ านวนวัยชรามีทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเฝ้าระวังอาการเฉียบพลัน และผู้ป่วยหรือ
บุคคลวัยชราต้องอยู่บ้านเพียงล าพัง  หากมีการเจ็บป่วยกระทันหันแค่กดปุ่มขอความ
ช่วยเหลือรถพยาบาลก็สามารถเข้ามารับผู้ป่วย ด้วยระบบเทคโนโลยีน าทางที่ถูกต้อง
แม่นย าได้อย่างรวดเร็วพร้อมมีประวัติผู้ป่วยแนบไฟล์ให้แพทย์ก่อนผู้ป่วยจะถึง
โรงพยาบาล  
 
 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ     เพื่อจัดท าฐานข้อมูลของผู้ป่วยไว้ในระบบ SMART help call center โดยจะแยก
กลุ่มของผู้ป่วยในแต่ละโซนรับผิดชอบของแต่ละพื้นท่ี เช่น ผู้ป่วยของเทศบาลโคกหล่อ 
กดสัญญาณขอความช่วยเหลือ สัญญาณจะมาขึ้นท่ีหน้าจอมอนิเตอร์ในระบบ SMART 
help call center  ที่เทศบาลโคกหล่อพร้อมแจ้งประวัติผู้ป่วยและต าแหน่งที่ผู้ป่วย
อยู่ในปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่สามารถส่งพิกัดผู้ป่วยไปที่รถพยาบาล ผ่านระบบน าทางไป
รับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง พร้อมส่งไฟล์ประวัติผู้ป่วยให้คุณหมอ เป็นการรับส่งและ
รักษาผู้ป่วย ได้อย่างทันท่วงท ี

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    เป้าหมาย  
  1) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่อยู่ตามล าพัง 
  2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรับส่งผู้ป่วยได้รวดเร็ว แม่นย า และมี

ข้อมูลผู้ป่วยให้แพทย ์ 
ตัวชี้วัด 

  1) ร้อยละความส าเร็จของการบันทึกพิกัดและประวัติผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
  2) ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยของเทศบาลนครตรัง กันตัง โคกหล่อ 
  3) ร้อยละความส าเร็จของ อปท. ที่รับผิดชอบในการน าส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์

ได้ทันท่วงท ี
7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เทศบาลนครตรัง, เทศบาลเมืองกันตัง, เทศบาลต าบลโคกหล่อ 

8. กิจกรรมหลัก ระบบแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแสดงผลอัตโนมัติ                         
9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะสามารถ กดสัญญาณขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลได้
ทันท่วงทีหากมีการเจ็บป่วย 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน    
      โครงการ  (Outcome) 

สามารถเข้ารับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นย าโดยระบบน าทางอัตโนมัติ และมีประวัติ
ผู้ป่วยเป็นไฟล์ สามารถส่งให้แพทย์ได้ทันท่วงที 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนจากข้อมูล TPMAP 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้เศรษฐกิจฐานราก ของคนทุกช่วงวัย 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้เศรษฐกิจฐานราก ของคนทุกช่วงวัย 
4. หลักการและเหตุผล ปร ะ เทศ ไทย ไ ด้ มี ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ช าติ  20  ปี  ( พ . ศ .2 5 61 -2 58 0 ) 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
การจัดท าแผนในระดับต่างๆให้มคีวามสอดคลอ้งและบูรณาการกัน น าพาประเทศให้
ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ ต า ม วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก า ห น ด ใ ห้  “ ป ร ะ เ ท ศ มี 
ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคมสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีภาครัฐที่เป็นภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สู่วิสัยทัศน์ ดังกล่าว จึง
ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ข จั ด ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า 
ของประชาชนในประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีข้อ
สั่ ง ก า ร  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ม อ บ น โ ย บ า ย  ผ่ า น ร ะ บ บ วี ดิ ทั ศ น์ ท า ง ไ ก ล 
กับผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์
ช้ั น  2  ศ า ล า ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ส รุ ป ส า ร ะ ส า คั ญ  ดั ง นี้ 
“ให้จั งหวัดด า เนินการแก้ ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
ในระดับพื้นที่ผ่ านการบูรณาการความร่ วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
เพื่ อแก้ ไ ขปัญหาความยากจนและต่ อยอดการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิ ต 
ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า หรือระบบ TPMAP โดย
ด าเนินการพัฒนาข้อมูลในระบบ TPMAP ให้มีคุณภาพ ครอบคลุมมิติต่างๆ และทุก
พื้นที่ของประเทศ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในระดับพื้นที่ โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...” 
 จากข้อมูลในระบบ TPMAP : (Thai People Management Analysis 
Platform)  จั ง ห วั ด ต รั ง  มี ค รั ว เ รื อ น ที่ ต ก เ ก ณ ฑ์ ค ว า ม ย า ก จ น 
ใน  5  มิ ติ   ซึ่ งประกอบด้วย  ด้ านสุ ขภาพ  ด้ านที่ อยู่ อาศั ย  ด้ านรายได้ 
ด้านการศึกษา และด้านการเข้าถึงบริการแห่งรัฐ ท้ังสิ้น จ านวน 12,731 ครัวเรือน 
แ ย ก เ ป็ น  ต ก เ ก ณ ฑ์ ด้ า น สุ ข ภ า พ   จ า น ว น  2 , 5 7 4  ค รั ว เ รื อ น 
ด้ านความเป็นอยู่  4 ,582 ครั ว เรื อนด้ านการศึกษา 2 ,145 ครั ว เรื อน 
ด้านรายได้ 4,774 ครัวเรือน ด้านการเข้าถึงบริการแห่งรัฐ 2 ครัวเรือนครัวเรือน
ยากจนที่ตกเกณฑ์เส้นความยากจนตามประมวลผลความจ าเป็นพื้นฐานระดับ
ครัวเรือน (จปฐ.) มีรายได้น้อยกว่า 38,000 บาท/คน/ปี จ านวน161  ครัวเรือน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว จังหวัดตรังจึงจัดท าโครงการ
ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ค รั ว เ รื อ น ย า ก จ น จ า ก ข้ อ มู ล  TPMAP เ พื่ อ ส ร้ า ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ความเสมอภาคในสังคมเพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้
ครัวเรือนเป้าหมาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายสร้างรายได้สร้าง
โอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการแก้ไขปัญหาตามช่วงวัยอายุ ให้เกิด
ความเสมอภาคในสังคมในการได้รับการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างงาน/สร้างอาชีพ/สร้างรายได้ แก่ ครัวเรือนยากจนตามข้อมูลการชี้เป้า
ครัวเรือนตามระบบ TPMAP : (Thai People Management Analysis Platform) 
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความยั่งยืน ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 150 ครัวเรือน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นครัวเรือนเป้าหมายที่ ช้ี เป้าด้วยระบบ TPMAP   มีการพัฒนา 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในด้านต่างๆ ทั้ง 5 มิติ  จ านวน 150  ครัวเรือน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่  1  ปฏิบั ติการส า รวจ  4  ท (ทัศนคติ  ทั กษะ  ทรัพยากร 
พร้อมท้ังหาทางออก (เลือกเมนูอาชีพ) ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน
เป้าหมาย โดยใช้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
งบประมาณ 67,200บาท(ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทักษะด้านอาชีพตามเมนูอาชีพ 
- พัฒนาทักษะด้านอาชีพตามเมนอูาชีพ (กิจกรรมที่ 1) 
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการสาธิตเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
งบประมาณ 817,200 บาทตามเมนูอาชีพ (เฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง/ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

11. งบประมาณ งบประมาณจ านวน 884,400 บาท 
12. ผลผลิต (Output) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกอ าเภอ จ านวน 150 ครัวเรือน ได้รับการ

ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนด้านอาชีพ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการประกอบอาชีพ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 ครัวเรือน มีรายไดเ้พิ่มขึน้ 
2. กลุ่มเป้าหมายมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 
และการเข้าถึงบริการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบปัญหาทางอาชีพและกลุ่มเปราะบางให้มีงาน

ท าและมีรายได้ 
2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน

ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ไดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน
ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ไดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

4. หลักการและเหตุผล 2.1 จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ภาคเศรษฐกิจส าคัญๆ รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบให้แก่
ประชาชน ผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ฟื้ น ฟู กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
และสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติภายใต้บริบทใหม่หลังจากวิกฤติการณ์ไวรัส 
โควิด-19 (New Normal) 
2.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดตรังเกิดการชะลอตัวสถานประกอบกิจการ
ในภาคอุ ต สาหกร รม  ภ าคการท่ อ ง เ ที่ ย วและบริ ก าร  หยุ ดชะ งั กล ง 
ท าให้แรงงานตกงาน ว่างงาน เนื่องจากถูกเลิกจ้างถาวร และหยุดงานช่ัวคราว
จ า น ว น ม า ก  เ กิ ด ปั ญ ห า ทั้ ง ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต  ก า ร ท า ง า น 
และการด า เนินธุ รกิจ  แรงงานที่ ถูกเลิกจ้ างกลายเป็นแรงงานคืนถิ่นสู่ 
ภาคการเกษตรจึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมาตรการส าคัญประการหนึ่งคือการปรับตัวของ
สถานประกอบกิจการ ลูกจ้ าง  โดยการเพิ่มศักยภาพก าลั งแรงงานใน 
ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
เมื่อสถานการณ์ปกติ  
2.3 ข้อมูลลูกจ้างผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากเหตุ
สุดวิสัยถูกเลิกจ้าง หรือลาออกเอง ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง ณ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีจ านวน 4,220 คน  ประกอบด้วยเลิกจ้าง 
1,947 คน ลาออกเอง 2,273 คน และผู้ได้รับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จาก
การว่างงาน จ านวน 16,749 ราย (รายละมากกว่า 1 ครั้ง) 
2.4 ข้อมูลกลุ่ ม เปราะบางในจั งหวัดตรั ง  จากส านักงานพัฒนาสั งคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 ดังนี้ 
(1) ฐานข้อมูลในระบบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ได้แก่ (1) ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินอุดหนุน 11 ระเบียบ) 
5,422 ราย (2) ฐานข้อมูล Social Map  9,199 ราย 
(2)  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 65,394 ราย 
(3) รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,845 ราย และเบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 
8,128 ราย 
(4) เด็กทีต่ั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและไม่พร้อมในการเลี้ยงดูจ านวน 3,340 คน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนทางอาชีพ 
ได้แก่แรงงานในสถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงาน บัณฑิตที่จบการศึกษา
ใ ห ม่  แ ร ง ง า น อิ ส ร ะ ทั่ ว ไ ป ก ลุ่ ม เ ป ร า ะ บ า ง  ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร 
และครัวเรือนยากจนให้มี งานท าและมีรายได้หลังการด า เนินกิจกรรม 
จึ ง ไ ด้ จั ด ท า โ ค ร งก า ร ช่ วย เห ลื อ เ ร่ ง ด่ ว นผู้ ป ร ะ สบปั ญห าทา งอ า ชีพ 
และกลุ่มเปราะบาง ให้มีงานท าและมีรายได้โดยเร่งส่งเสริมการจ้างงานพัฒนา
ทั ก ษ ะ ฝี มื อ แ ร ง ง า น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ต า ม วิ ถี ใ ห ม่  เ พื่ อ เ ต รี ย ม 
ความพร้อมในการสร้างอาชีพใหม่Start upที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ กลุ่มเปราะบาง 
ครัวเรือนยากจน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจาก 
กา รแพร่ ร ะบาดของ โ รคติ ด เ ช้ื อ ไ ว รั ส โ ค โ รนา  2019และแร ง ง า น 
ในสถานประกอบการ ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงาน  
เพื่อประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระ และอาชีพทางเลือก
ใหม่  Start up เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 
หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เชิงปริมาณ 
จ านวนแรงงานที่ ไ ด้ รั บผลกระทบทุ กกลุ่ ม ไ ด้ รั บการฝึ กอบรมอา ชีพ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน620คน 
เชิงคุณภาพ 
1. แรงงานที ่ได ้ร ับผลกระทบทุกกลุ ่มที ่ผ ่านการอบรมพัฒนาทักษะฝีม ือ 
มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. แรงงานในสถานประกอบการหรือแรงงานที่ถูกเลิกจ้างที่ผ่านการอบรม 
มีทักษะฝีมือสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างานส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  

7.พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง 
8.กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท ารองรับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 
ฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท ายุคหลังวิกฤติการณ์ไวรัสโควิด-19 (New 
Normal)  ร อ ง รั บ ต ล า ด แ ร ง ง า น ใ น พื้ น ที่  ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่ ส า ม า ร ถ 
สร้างรายได้ทันที เป้าหมายแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานแรงงานคืนถิ่น 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 10 รุ่น  
กลุ่มเปราะบาง12 รุ่น (แม่วัยใส 4 รุ่น, ผู้พิการ 5 รุ่น ผู้สูงอายุ  3 รุ่น) 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 22รุ่นๆละ20 คนรวม 440 คน  
- งบด าเนินงานฝึกอาชีพฯ  22 รุน่ เป็นเงิน 1,784,000 บาท 
1,784,000 บาท 
ส านักงานแรงงานจังหวัดตรังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตรัง 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 

 
 
 

พัฒนาศักยภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการและแรงงานผู้
ถูกเลิกจ้าง 
- ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ (Up skill/Re skill) แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้
ถูกเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยวและบริการ ในหลักสูตร
ตามความต้องการของสถานประกอบการจากการส ารวจเช่นทักษะด้านช่างที่ขาด



- 397 - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แคลนช่างคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ ฯลฯจ านวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน 
รวม 100 คน 
401,900บาท 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือตรัง 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3  
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

         หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง          

ฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ฝึกอบรมการแปรรูป “ข้าวกรอบไก่ซอสน้ าแดง” จากข้าวพันธุ์เบายอดม่วง 
เป้าหมายชุมชนกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์เบายอดม่วงจาก 4 ชุมชน 
จ านวน 4 รุ่นๆละ 20 คน รวม 80 คน  
805,000บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  

8.4. กิจกรรมหลกัที่ 4 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดตั้งธนาคารแพะเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนผู้สูงอายุระดับต าบล ปีละ 
10 ต าบล ต าบลละ 3 กลุ่มๆ ละ 11 ตัว 
2,839,100 บาท  
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดตั้งธนาคารไก่พ้ืนบ้าน เสริมเศรษฐกิจฐานรากของชมรมผู้สูงอายุระดับต าบล ปี
ละ 10 ต าบล ต าบลละ 10 คนๆ ละ 10 ตัว 
200,000 บาท 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินงาน 
 

ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดตรัง 
 

10. ระยะเวลาในการ 
ด าเนินงาน 

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3   ไตรมาส 4 

11. งบประมาณ  6,030,000 บาท (หกล้านสามหมื่นบาทถ้วน) 
 

12. ผลผลิต (output) 1.แรงงานกลุม่เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีทักษะฝีมือเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการท างาน และมงีานท า มีรายได้ที่เหมาะสม 
2.แรงงานได้รับความคุ้มครองมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง 

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
(Outcome) 

1.แรงงานท่ีได้รับผลกระทบทุกกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น 
มีงานท าที่ยั่งยืน มีหลักประกันทางสังคม และรายได้ที่มั่นคง  
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาต้นแบบเรือไฟฟ้า ชนิดเรือหางยาว(หัวโทง) พร้อมสถานี 

อัดประจุไฟฟ้า 

2. ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน
ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน
ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๔. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตพลังงานและสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น 
โดยมนุษย์มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศในปริมาณมาก 
ซึ่ ง ก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ มนุ ษย์ ปล่ อยออกสู่ บ รรยากาศมาจาก 
การ เผ า ไหม้ เ ช้ื อ เพลิ งฟอสซิ ล ( Fossil) จากการผลิ ตพลั ง ง าน 
แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง เ ป็ น ห ลั ก  ป ร ะ ก อ บ กั บ เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ฟ อ ส ซิ ล ( Fossil)  
ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า ก ลั บ ม า ใ ช้ ไ ด้ ใ ห ม่ นั้ น จ ะ ห ม ด ไ ป ใ น ที่ สุ ด  ท า ใ ห้ 
หลายประเทศทั่ ว โลกตระหนักถึ งวิกฤตนี้  จึ งมี แนวคิดและมาตรการ 
เพื่อการยกเลิกการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล(Fossil) แล้วหันมาใช้พลังงานสะอาด
ท ด แ ท น  นั่ น จึ ง เ ป็ น เ ห ตุ ท า ใ ห้ ปั จ จุ บั น มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ม า ใ ช้ 
ยานยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicle) เพราะเมื่อเปรียบเทียบยานยนต์ไฟฟ้า 
กั บ ย า น ย น ต์ สั น ด า ป ภ า ย ใ น พ บ ว่ า ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า ไ ม่ ป ล่ อ ย ม ล พิ ษ 
สู่ อ า ก า ศ  ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ด ย ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า จ า ก แ บ ต เ ต อ รี่ 
เพื่ อขับมอเตอร์ ให้ยานยนต์ เคลื่ อนที่ แทนการใ ช้ เ ช้ือ เพลิ งจากซากพืช 
ซากสัตว์หรือเช้ือเพลิงฟอสซิล(Fossil)  

 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ขย า ย ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
มีการใช้พลั งงานในภาคเศรษฐกิจ เป็นจ านวนมากโดยการ ใช้พลั งงาน 
ในภาคคมนาคมขนส่งของประเทศมีการใช้พลังงานมากที่สุด ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่ องหลายประการ  อาทิ  การก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษ 
ทางเสียงจากเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมจาก 
คราบน้ ามั นรั่ ว ไหลสู่ แหล่ งน้ า รวมถึ งปริมาณยานยนต์สันดาปภายใน 
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563) 
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทางภาครัฐได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงาน (ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงานและกระทรวงพลังงาน, 2558) ดังนั้น เทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าจึง
เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการน าแบตเตอรี่เก็บสะสม
พลังงานไฟฟ้ามาเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
ยานยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมและถูกน าเข้ามาใช้งานส าหรับการเดินทางใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น  
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พื้ นที่ จั งห วั ด ในแถบภาค ใต้  วิ ถี ชี วิ ต คว าม เป นอยู ส วน ใหญ่ 
มีความสัมพันธ อยางใกล ชิดกับทองทะเล ซึ่งทะเลเป นแหล งอาหารและ 
เ ป น แ ห ล ง ห า ร า ย ไ ด ที่ จ า เ ป น ต อ ค ร อ บ ค รั ว  จั ง ห วั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด 
ฝ งทะเลใต ประชากรที่ อาศัยอยู ในพื้นที่ เหล านี้ ได แก ชุมพร สงขลา 
สุราษฎ ธานี  นครศรีธรรมราช ป ตตานี  ตรั ง กระบี่  พังงา ภู เก็ต สตูล 
และระนอง (11จังหวัด) เรือจึงเปนเครื่องมือท่ีส าคัญมากในการออกไปจับสัตวน้ า
ทั้ ง บ ริ เ วณ ช า ย ฝ ง แ ละ ใน ทะ เ ล ที่ ไ ก ล ออก ไป ห ล า ย ร อย กิ โ ล เ ม ต ร 
การตอเรือไม ไว ใชงานนอกจากจะเพื่อประกอบอาชีพแล วยังเปนพาหนะ 
ที่ส าคัญใน การเดินทางสัญจรไปตามที่ตาง ๆ นับตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบนั 
เรือหางยาวนิยมใชกันมากในพื้นที่ภาคใตตอนบน เชน ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต 
เนื่องจากเปนเรือที่มีขนาดเล็กใชเครื่องยนตตั้งแต 13.5 แรงมาขึ้นไป มักใชเป
นเรือหาปลาของชาวประมงพื้นบานที่อาศัยอยู ตามแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
ในปจจุบันเรือหางยาวถูกพัฒนาใหใหญขึ้น ใชเครื่องยนตใหญขึ้น รองรับผูโดยสาร 
ไดมากขึ้น เพื่อเดินทางระหวางเกาะตางๆเชน เกาะลิบง เกาะกระดาน เกาะมุก 
เกาะเชือก เกาะเภตรา เกาะสุกร สวนในจังหวัดกระบี่นิยมใชกันเดินทางทองเที่ยว 
ไปยังเกาะพีพี  เกาะสีบอหยา เป นต น เรือหางยาว เรียกตามลักษณะ 
ของการติดตั้งใบพัดและเครื่องยนต ที่มีแกนเหล็กหมุนใบจักร จากตัวขับ 
ที่ยาวออกไปจากทายเรือ จึงเรียกกันว าเรือหางยาว นอกจากนี้ยังมีแบบ 
หัวโทงและหัวแขก (กอและ) ตามรูปลักษณของเรือดวย 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันจังหวัดตรัง มีจ านวนเรือประเภทเรือ
เพลาใบจักรยาว ซึ่งรวบรวมและส ารวจข้อมูลโดย ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ตรัง จ านวน 332 ล า อยู่ในเขตอ าเภอกันตัง อ าเภอปะเหลียน อ าเภอสิเกา 
อ าเภอหาดส าราญและอ าเภอเมืองตรัง ขนาดของเรือที่ 2.5 – 10 ตันกรอส 
ด าเนินการเพื่อการท าประมงและการบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเรือใช
เครื่องยนตดัดแปลงจากรถยนตเกาที่มีอายุการใชงานนาน ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี เช่น ท าใหเกิดคราบน้ ามันเจือปนในพ้ืนท่ีหาดและอุทยานแหง 
ชาติ บางครั้งเกิดอุบัติเหตุท าใหมีน้ ามันรั่วและกอปญหาสภาพแวดลอมและแหล
งน้ าธรรมชาติ การใชงาน กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง
เนื่องจากการใชเครื่องยนตดัดแปลงสภาพ การใช้งบประมาณเพื่อเป็นคาเช้ือเพลิง
และการซอมบ ารุงสูง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาจังหวัดตรัง 
พ . ศ .  25 6 6 - 2570 ก า หนด เป้ า หม าย ในก า รพัฒนาจั งห วั ด ต รั ง  
เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายากและพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3. 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตอบรับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมต้องการให้เกิดการศึกษาและ
วิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา ที่เปน 
การตอยอดจากองคความรู เดิมและแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ ไฟฟ าและลดผลกระทบตอ 
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า  ท ด ส อ บ วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น 
ความเหมาะสมในการด า เนินโครงการเพื่ อน า ไปสู การใช จริ ง  ดั งนั้ น
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จึงได้มีแนวคิดด าเนิน
โครงการพัฒนาต้นแบบเรือไฟฟ้า ชนิดเรือหางยาว (หัวโทง) พร้อมสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 
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๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เ พื่ อ ส ร้ า ง ต้ น แ บ บ เ รื อ ไ ฟ ฟ้ า ช นิ ด เ รื อ ห า ง ย า ว  ( เ รื อ หั ว โ ท ง ) 
และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

๒. เพื่ อหาประสิทธิภาพของเรื อไฟฟ้ าชนิด เ รือหางยาว ( เรื อหั ว โทง ) 
และสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

๓. เพื่ อประเมินผลด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อมจากการใ ช้เรือไฟฟ้า 
ชนิดเรือหางยาว (เรือหัวโทง) และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

๔. เ พื่ อ ข ย า ย ผ ล ก า ร ใ ช้ เ รื อ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด เ รื อ ห า ง ย า ว  ( เ รื อ หั ว โ ท ง )  
ให้กับผู้ประกอบการเรือประเภทเรือเพลาใบจักรยาวที่ด า เนินการ 
เพื่อการท าประมงและการบริการด้านการท่องเที่ยว 

๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย  
ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน 

,และการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรัง แผน
ยุทธศาสตร์ ส่ ง เส ริ มการ ใ ช้ย านยนต์ ไฟฟ้ า ในประ เทศ ตามนโยบาย 
ของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 
ด้ ว ย ก า ร ล ด ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ สั น ด า ป ไ ป สู่ ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า  ( EV) 
และเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ตลอดจนส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลดต้นทุนภาคขนส่ง 
และช่วยเหลือชุมชนที่ประกอบอาชีพเรือหัวโทงโดยสารและประมงชายฝั่งสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
ก าลังการผลิตไฟฟ้า แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก แผนส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผล 
ให้ เ กิ ดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากร  ของทุกฝ่ า ย  
และประชาชนในจังหวัดตรัง 
ผลผลิต (Output) 
 1 .  ไ ด้ เ รื อต้ นแบบ เ รื อ ไฟฟ้ าชนิ ด เ รื อหางยาว  ( เ รื อหั ว โทง ) 
และต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับการขยายผลติดตั้งสู่พื้นท่ีเป้าหมาย  
 2. ผลการประเมินผลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมการใช้เรือไฟฟ้าชนิด
เรือหางยาว(เรือหัวโทง)  และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

3.ผู้ประกอบการเรือประเภทเรือเพลาใบจักรยาวที่ด าเนินการเพื่อการ
ท าประมงและการบริการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการ
ปรับใช้เรือไฟฟ้าชนิดเรือหางยาว(เรือหัวโทง) 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1 .  ลด กา ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ยน ต์ สั นด า ป ไ ปสู่ ย า นย นต์ ไ ฟฟ้ า  ( EV)  
และเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ตลอดจนส่งเสริม
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ส นั บ ส นุ น 
การลดต้นทุนภาคขนส่ง และช่วยเหลือชุมชนที่ประกอบอาชีพเรือหัวโทงโดยสาร
และประมงชายฝั่ง สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืน 

 2. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ส าหรับ
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค ใ ต้  2 
และประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจ 



- 401 - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๗. พ้ืนที่เป้าหมาย  1. อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม พืน้ท่ีตั้งสถานีอัดประจ-ุทาเรือ)  

2. องคการบริหารสวนต าบลไมฝาด/เกาะลิบง/เกาะสุกร/ตะเสะ (พ้ืนท่ี 
ตั้งสถานีอัดประจ-ุทาเรือ) 

๘. กิจกรรมหลัก โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ต้ น แ บ บ เ รื อ ไ ฟ ฟ้ า  ช นิ ด เ รื อ ห า ง ย า ว  ( หั ว โ ท ง ) 
พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า  

๘.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินโครงการด้านวศิวกรรม/นาวาสถาปัตยกรรม 
ด าเนินโครงการด้านวิศวกรรม/นาวาสถาปัตยกรรมสร้างและหาประสิทธิภาพ
ต้นแบบเรือไฟฟ้าชนิดเรือหางยาว(เรือหัวโทง) และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
         1 .  ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง เ รื อ ต้ น แบ บ เ รื อ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด เ รื อ ห า งย า ว 
(เรือหัวโทง) จ านวน 2 รูปแบบ 

    รูปแบบที่1 เรือหัวโทงแบบดั้งเดิม(ไม้) ปรับเปลี่ยนระบบ
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นไฟฟ้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้ข้างบนหลังคาเรือ 

    รูปแบบที่ 2 เรือหัวโทงแบบดั้งเดิม(ไฟเบอร์กลาส) ปรับเปลี่ยน
ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นไฟฟ้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้ข้างบนหลังคาเรือ 
     ด าเนินการหาประสิทธิภาพด้านวิศวกรรม/นาวาสถาปัตยกรรมของเรือ
ต้นแบบ บันทึก สรุปผลการด าเนินงาน 
     มีรายละเอียด ดังน้ี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.ด าเนินการสร้างต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า จ านวน 2 รูปแบบ 

รูปแบบที่ 1 สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบใช้แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 
จ า ก ร ะ บ บ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า จ า ก พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์  ( โ ซ ล่ า เ ซ ล 
แบบออนกริด)ขนาดก าลังผลิตไม่น้อยกว่า 100 kw และระบบส ารองไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง(ลิเทียมไออนแบตเตอรี่) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 kwh 
ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง อั ด ป ร ะ จุ แ บ บ ช า ร์ จ ป ก ติ แ ล ะ แ บ บ ช า ร์ จ เ ร็ ว  ( ติ ด ตั้ ง 
ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง) 

 

 
 
รูปแบบที่ 2 สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบใช้แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ชนิด

กระแสสลับส าหรับติดตั้งในพื้นที่ มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องอัดประจุ
แบบชาร์จปกติและแบบชาร์จเร็ว (ติดตั้งที่ท่าเรือหาดปากเมง) มีรายละเอียด ดังน้ี 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
18,909,700 บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร   
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเส 

๘.2กิจกรรมหลักที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ด าเนินโครงการด้านเศรษฐศาสตร/์สิ่งแวดล้อม  
ด าเนินการศึกษาข้อมูล ส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้เรือด้านต้นทุนการใช้งาน 
ปัญหาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากการใช้งาน โดยวิธีการส ารวจจาก
แบบสอบถามและลงพื้นที่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้เรือจากฐานข้อมูลของกรม
เ จ้ า ท่ า ภู มิ ภ า ค ส า ข า ต รั ง  จ า น ว น  3 3 2  ล า  ก า ร ก า ห น ด ข น า ด 
กลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้าง
ถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 47) ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% โดยใช้
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 8% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 81 ล า 
372,000 บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร   
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ 

๘.3กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
 

การขยายผลการใช้เรือไฟฟ้าชนิดเรือหางยาว(เรือหัวโทง) ให้กับผู้ประกอบการ
เรือประเภทเรือเพลาใบจักรยาวที่ด าเนินการเพื่อการท าประมงและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 
ด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู ้สนับสนุน ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อขยาย
ผลการใช้เรือไฟฟ้าชนิดเรือหางยาว(เรือหัวโทง) ให้กับผู้ประกอบการเรือประเภทเรือ
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพลาใบจักรยาวที่ด าเนินการเพื่อการท าประมงและการบริการด้านการท่องเที่ยว กับ
กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลิบงองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร และองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเสะ 
383,200.00 บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร   
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ 

๙.  หน่วยงานด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
๑๐.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

   √  ไตรมาสที่ 1    √  ไตรมาสที่ 2   √  ไตรมาสที่ 3  √  ไตรมาสที่ 4 
๑๑.  งบประมาณ 19,664,900.- บาท 
๑๒.  ผลผลิต (output) 1. ได้เรือต้นแบบเรือไฟฟ้าชนิดเรือหางยาว(เรือหัวโทง) และต้นแบบสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าส าหรับการขยายผลติดตั้งสู่พื้นท่ีเป้าหมาย  
2.  ผลการประ เมินผลด้ านพลั ง งานและสิ่ งแวดล้อมการ ใ ช้ เ รื อ ไฟฟ้ า 
ชนิดเรือหางยาว(เรือหัวโทง)  และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
3 . ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รื อ ป ร ะ เ ภ ท เ รื อ เ พ ล า ใบ จั ก ร ย า ว ที่ ด า เ นิ น ก า ร  
เพื่อการท าประมงและการบริการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อการปรับใช้เรือไฟฟ้าชนิดเรือหางยาว (เรือหัวโทง) 

๑๓.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ลดการใช้พลังงานจากน้ ามัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดานการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากเรือใชเครื่องยนตดัดแปลงจากรถยนต์เกาที่มี
อายุการใชงานนาน เพื่อการท าประมงและการบริการด้านการท่องเที่ยวในเขต
อ าเภอกันตัง อ าเภอปะเหลียน อ าเภอสิเกา อ าเภอหาดส าราญและอ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 
2. ลดการใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเพื่อก้าวเข้าสู่สังคม
คาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลดต้นทุนภาคขนส่ง และช่วยเหลือชุมชนที่
ประกอบอาชีพเรือหัวโทงโดยสารและประมงชายฝั่ง สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และประชาชนทั่วไปที่มีความ
สนใจ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
4. หลักการและเหตุผล           รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560หมวดที่ 5หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54

ก าหนดให ้
“รัฐต้องด าเนินการให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้ งแต่ 
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
          รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึ กษาตามวรรคหนึ่ งเพื่ อพัฒนาร่ างกาย จิ ตใจ วินั ย อารมณ์  สั งคม 
และสติปัญญาให้สมกับวั ยโดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
          รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ 
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้ งส่ ง เสริมให้มีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และจัด ให้มี 
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
         การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถ เ ช่ี ย วชาญได้ ต ามความถนั ดของตน  และมี ความรั บผิ ดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
         ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
         ให้จัดตั้งกองทนุเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพื่อเสรมิสร้างและพัฒนาคณุภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรพัย์สินเข้ากองทุนไดร้ับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ก าหนดให้การบริหารจัดการกองทนุเป็นอิสระ และก าหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคด์ังกล่าว” 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  10  ก าหนดว่าการ
จัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม  
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หัวข้อ รายละเอียด 
       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยรัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  น า ง ส า ว ต รี นุ ช  เ ที ย น ท อ ง  ไ ด้ ก า ห น ด 
นโยบาลการจั ดการศึ กษาของกระทรว งศึ กษา ธิ ก า ร  ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 ในข้อที่ 11 ได้กล่าวถึงการเพิ่มโอกาและการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เด็กด้อยโอกาสของจั งหวัดตรั ง ตามนิยามที่ กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
10 ประเภท*ปีการศึกษา 2564กลุ่มอายุ 6-18 ปี มีจ านวน 45,000 คน ซึ่ง
เมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มอายุเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 41.78  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในฐานหน่วยงานที่มีภารกิจ ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาประชากรวัยเรียน ลดความเหลื่อมล้ าทางการจึงจัดท าโครงการการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อช่วยเหลือให้
เด็กด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ ที่จ าแนกโดยกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอายุ 6-18 ปี 
ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมโดยการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล การพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกทักษะอาชีพ และการพึ่งพาตนเองตาม
ศักยภาพ เมื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามรูปแบบที่เหมาะสมจนสู่การมี
งานท าก็จะท าให้มีรายได้เลี้ยงชีพท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูล (Big data)  เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตรัง 
๒. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กด้อยโอกาส 
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาสในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
๔. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือเด็ก

ด้อยโอกาส 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ๑. มีระบบฐานข้อมลูเด็กด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 1 ระบบ 

๒. มีหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กด้อยโอกาสอย่าง
น้อย 5 หลักสูตร/รูปแบบ 

๓. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาในรปูแบบท่ี
เหมาะสม 

๔. ร้อยละ 50 ของเด็กด้วยโอกาสกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ครอบคลมุหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา และชุมชนในจังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จัดท าข้อมูล (Big data) เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตรัง 
1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมลูและบรหิารจดัการข้อมลูเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
จังหวัดตรัง 
2.  ประชุมคณะท างานจดัท าข้อมลูฯ เพี่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
โครงสร้างระบบฐานข้อมูล 3 ครั้ง  
3.  จัดท าโปรแกรมการจดัเก็บข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตรัง 
3.  ลงพื้นที่จดัเก็บข้อมลูรายอ าเภอ  บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม 
4.  วิเคราะห์ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภท 
5.  น าเสนอรายงานการวเิคราะหข์้อมูลเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดตรงั 
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หัวข้อ รายละเอียด 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

343,000บาทปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
สพป.ตรัง เขต 1, เขต 2, สพม.ตรัง-กระบี่, กศน., อปท, สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา,สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง,พมจ.จังหวัดตรัง   

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท าหลักสูตรวิสามัญ  หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรเช่ือมโยงเพื่อเด็กโอกาส 
1.  ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของเด็กด้อยโอกาส 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลักสูตรวิสามัญ  หลักสูตรวิชาชีพ หลักสตูร
เชื่อมโยงเพื่อเด็กโอกาส 
3.  ประชุมคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายผู้มสี่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูร
วิสามัญ  หลักสตูรวิชาชีพ หลักสตูรเช่ือมโยงเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
4.  จัดท าร่างหลักสตูรวสิามญั  หลักสูตรวิชาชีพ หลักสตูรเชื่อมโยงเพื่อเด็กโอกาส 
5.  ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสตูร   
6.  ปรับปรุงหลักสตูรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  จัดท ารายงาน และเสนอหลักสูตรวสิามญั  หลักสูตรวิชาชีพ หลกัสูตรเชื่อมโยง
เพื่อเด็กโอกาส 
400,000 บาทปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
สพป.ตรัง เขต 1, เขต 2, สพม.ตรัง-กระบี,่ กศน., อปท, สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง,พมจ.จังหวัดตรัง   

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 
 
 
    ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างคณุค่า พัฒนาชุมชน เพิ่มรายได้และความมั่นคงเด็กด้อยโอกาส 
1. ศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กด้อยโอกาส ตามข้อมูลที่จัดเก็บในปี 2566-2567 
2. จัดอบรมเด็กด้อยโอกาสโดยใช้หลักสตูรที่จัดท าในปี 2567 
3. ติดตามเด็กกลุม่ตัวอย่างต่อการด าเนินการจากการน าหลักสูตรไปใช้ 
4. ประเมินผลการใช้หลักสตูร 
5. รายงานผลจากการใช้หลักสูตร 
900,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  300,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  300,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  300,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
สพป.ตรัง เขต 1, เขต 2, สพม.ตรัง-กระบี,่ กศน., อปท, สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง,พมจ.จังหวัดตรัง   

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สพป.ตรัง เขต 1, เขต 2, สพม.ตรัง-กระบี่, กศน.
, สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา, พมจ.จังหวัดตรัง  ระบุหน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก
ของโครงการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

กิจกรรมหลักท่ี 1  ด าเนินการระหว่าง ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 
กิจกรรมหลักท่ี 2  ด าเนินการระหว่าง ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 
กิจกรรมหลักท่ี 3  ด าเนินการระหว่าง ต.ค. 2567 - ก.ย. 2570 

11. งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวน 1,643,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) จังหวัดตรัง มสีารสนเทศ/ข้อมูลเดก็ด้อยโอกาส เพื่อใช้ในการตดิตาม สนับสนุน

การบูรณาการแก้ปญัหา ได้อย่างตอ่เนื่อง 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน

โครงการ (Outcome) 
จังหวัดตรัง สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ใหไ้ด้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ตามศักยภาพในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มคณุภาพชีวิตเดก็ด้อยโอกาส
ให้ดีขึ้นได ้
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief)รายโครงการ 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
4. หลักการและเหตุผล จากปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

ค ม น า ค ม ไ ม่ ส ะ ด ว ก   เ ย า ว ช น ข า ด แ ค ล น อ า ห า ร จ า ก ก า ร ผ ลิ ต ที่ 
ไม่เพียงพอและการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ท าให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวเติบโตอย่าง
ไม่มีคุณภาพร่างกายอ่อนแอ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รั ต น ร า ชสุ ด า ฯ  ส ย า ม บ ร ม ร า ชกุ ม า รี  ท ร ง มี พ ร ะ ร า ช ด า ริ เ กี่ ย ว กั บ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะน าไปสู่การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ 
ของเด็กทั้งร่างกาย  สติปัญญา  และอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ท าให้เด็ก
เติบโตอย่างคนที่มีคุณภาพ  เป็นก าลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง 
และประเทศชาติต่อไป  โดยทรงเริ่มต้นการด าเนินงานในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน และขยายผลต่อไปยังโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม   โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง  ร่วมกันท าการเกษตรในโรงเรียน  และน าผลผลิต
ที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน  ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
กลางวันแล้วยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผน
ใหม่  ที่สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพจังหวัดตรังจึงให้ความส าคัญกับโครงการ
ดังกล่าวเพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนจึงให้หน่วยงานร่วมบูรณาการกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้โครงการฯ มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนต่อไป 

 เพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม า รี  ที่ ท ร ง ริ เ ริ่ ม โ ค ร งก า ร เ กษตร เพื่ อ อ าหา รกล างวั น ใน โ ร ง เ รี ย น   
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  จึงให้ความส าคัญกับโครงการดังกล่าว  โดยต้องการให้
การด าเนินงาน/โครงการนี้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  จึงได้
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการร่วมกันกับ
ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการท าเกษตร ให้กับนักเรียน  ครู  

ตลอดจนผู้ ปกครอง  ผ่ านการปฏิบั ติ ในแปลงสาธิตของโร ง เ รี ยน  
โดยเน้นการท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  

๒. เพื่อให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีประสบการในการท าการเกษตร  
๓. จากแปลงสาธิตที่ โ รง เรี ยนและน าความรู้ ไปปฏิบัติ  เพื่ อท า เกษตร 

ของครัวเรือน 
๔. นักเรียน  ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ  ส่งเสริมสุขภาพ 

ท าให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง   
๕. มีแหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในชุมชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. มีโรงเรียนด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จ านวน ๑๔ แห่ง 

๒. มีนักเรียนและครู ผู้ปกครอง ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑๔๐ คน 
๓. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนใน

โรงเรียน จ านวน ๑๔ แห่ง 
7. พ้ืนที่เป้าหมาย  โรงเรียนในพื้นที ่10 อ าเภอของจังหวัดตรัง จ านวน 1๔  โรงเรียน แยกเป็น 

- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และส านักงานเขต
พื้นที่  มัธยมศึกษาจ านวน  ๑๐ โรง 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๒ โรง 
- โรงเรียนสังกัด อบจ./เทศบาล  จ านวน ๒ โรง 

8. กิจกรรมหลัก 1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีนักเรียนและครู ผู้ปกครอง ได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน ๑๔๐  คน (หลักสูตร ๔ วัน) 
2) การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการพัฒนาพื้นที่ด าเนินงานโครงการเกษตร
เ พื่ อ อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ( แ ป ล ง  โ ร ง เ รื อ น  บ่ อ  )  ใ ห้ กั บ โ ร ง เ รี ย น 
จ านวน ๑๔ แห่ง 
3)  การอ านวยการ ติดตาม สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีนักเรียนและครู ผู้ปกครอง ได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน ๑๔๐ คน (หลักสูตร ๔ วัน) 
เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 
1.๑) พระราชปณิธานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ  วิทยากรจากโรงเรียน ตชด. 
1.๒) ความรู้เรื่องการเพาะและการดูแลเห็ดนางฟ้า/สาธติ ฝึกปฏิบตัิ: 
การท าก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า   โดย วิทยากรจากวิทยาลยัเกษตรฯ 
1.๓) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและครัวเรือน 
ของนักเรียน โดย วิทยากรจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
1.๔) บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบตั:ิ บัญชีต้นกล้าและบญัชีต้นทุนอาชีพ โดย วิทยากร
จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณต์รัง 
1.๕) การวางแผนการผลติสตัว์น้ าในระบบเกษตรปลอดภัย/สาธิต ฝกึปฏิบัติ โดย
วิทยากรจากส านักงานประมงจังหวัด 
1.๖) การวางแผนการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย/สาธิต ฝึก
ปฏิบัติ โดยวิทยากรจากส านักงานเกษตรจังหวัด 
1.๗) สาธิต ฝึกปฏิบัต:ิ ฐานการเรยีนรู้การแปรรูปโดยวิทยากรจากส านักงาน
เกษตรจังหวัด 
1.๘) เรื่องหลักการและอดุมการณข์องสหกรณ์ และการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน 
โดยวิทยากรจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
1.๙) การจัดท าเมนูอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ 
โดย วิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1.๑๐) การวางแผนการผลิตปศุสัตว์ในระบบเกษตรปลอดภัย/สาธิต ฝึกปฏิบัต ิ โดย 
วิทยากรจากส านักงานปศสุัตว์จังหวัด 
1.๑๑) การบริหารจัดการดินในแปลงสาธิตของโรงเรียนและการใช้ปุ๋ยในระบบ
เกษตรอินทรีย์/สาธิต ฝึกปฏิบัติ โดย วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง 
1.๑๒) สาธติ ฝึกปฏิบตั:ิ ฐานการเรียนรู้การท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ โดย 
วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ส านักงานประมงจังหวัดตรัง สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร
ตรัง ส านักงานสหกรณ์ตรัง ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
       หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (แปลง โรงเรือน บ่อ )  ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตาม
แผนความต้องการของโรงเรียน 
จ านวน ๑๔ โรงเรียนๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดตรัง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ส านักงานประมงจังหวัดตรัง สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 

8.๓กิจกรรมหลักที่ ๓ 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(3)  การอ านวยการ ตดิตาม สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 ๓.๑)  ครั้งที่ 1 ก่อนด าเนินงานโครงการ 
 ๓.๒)ครั้งท่ี 2 ระหว่างด าเนินงานโครงการ 
 ๓.๓)ครั้งท่ี 3 หลังด าเนินงานโครงการ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
ส านักงานประมงจังหวัดตรัง สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร
ตรัง ส านักงานสหกรณ์ตรัง ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ 

11. งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐บาท/ปี  
12. ผลผลิต (Output) 1) มีนักเรยีนและครู ผู้ปกครอง มคีวามรู้ความเข้าใจมีทักษะในการท าเกษตร 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๔๐  คน  
2) มีโรงเรียน  จ านวน ๑๔ แห่ง มีสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นพร้อมส าหรับ
การด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1)  มีนักเรียนและครู มีอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอส าหรับการบริโภค  
2)  มี แหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ านการ เกษตรตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียน จ านวน ๑๔ แห่ง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาฐานข้อมลูด้านสังคมรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสังคมเพือ่การพัฒนาคุณภาพ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสังคมเพือ่การพัฒนาคุณภาพ 
4. หลักการและเหตุผล การแก้ปัญหาด้านสังคม ต้องใช้ฐานข้อมูลรายบุคคล และฐานครัวเรือน 

ของผู้ประสบปัญหาด้านสังคม ซึ่งมีความเช่ือมโยงหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลมีความหลากหลาย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน และ เป็นฐานข้อมูลที่แยกส่วน ท า
ให้ข้อมูลประชากรเป้าหมายและแผนการแก้ปัญหาไม่ ชัดเจน สิ้น เปลือง
งบประมาณ และขาดการติดตามประเมินผล จึงท าให้การแก้ปัญหาทาง 
ด้านสังคมขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ อให้จั งหวัดมีฐานข้อมูลกลุ่ม เป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้ านสั งคม มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการการแก้ปัญหาด้ านสั งคม 
ที่มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้มีการบูรณาการฐานข้อมูล และใช้ฐานข้อมูลเดียวกันของส่วนราชการ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.จ านวนส่วนราชการทีส่ามารถเช่ือมโยงข้อมูลด้านสังคมเข้ากับฐานข้อมูลด้าน
สังคมในระดับจังหวัด 
2. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ัดการฐานข้อมูลด้านการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มขึ้น จ านวน 20 หน่วยงานต่อป ี

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ทั้งจังหวัด 
8. กิจกรรมหลัก ติดตั้ง Server ระบบฐานข้อมูล เช่ือมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนา Application ส าหรับ Function รองรับการใช้งานของหน่วยงานด้าน
สังคมตามล าดับความส าคัญ และพัฒนาผู้ใช้งาน 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
งบประมาณ   
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้ง Server ระบบฐานข้อมูล เช่ือมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 
5 หน่วยงานหลัก 
งบประมาณ  Server  1 ชุด  ราคา 350,000 บาท 
UPS    1 ชุด ราคา  270,000 บาท 
                 จ้างเหมาเช่ือมโยงข้อมูล 5 หน่วยงาน  100,000 บาท 
นายปราโมทย์  แก่นอินทร์ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนา Application ส าหรับ Functionรองรับการใช้งานของหน่วยงานด้านสังคม
ปีละ 2 ระบบงาน 
ปีละ 400,000 บาท จ านวน 5 ปี 
นายปราโมทย์  แก่นอินทร์ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 
งบประมาณ 

พัฒนาบุคลากร ดา้นการใช้สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลูขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ 100 คน 
ปีละ 110,000 บาท จ านวน 5 ปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นายปราโมทย์  แก่นอินทร์ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
กองก ากับต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
สมัชชาสุขภาพจังหวดัตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564-2570 

11. งบประมาณ 1,230,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) มีฐานข้อมูลดา้นสังคมส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับจังหวดั 

มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานด้านสังคม อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม สามารถเขา้ถึงข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

จังหวัดม๊ฐานข้อมูลประชาชนท่ีควรไดร้ับการแก้ปญัหาด้านสังคม ท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีการบรูณการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลดความซ้ าซ้อนของงบประมาณ และสามารถติดตามการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกสู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
3. แนวทางการพัฒนา การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
4. หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

ระลอกใหม่ขยายวงกว้าง มีจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัด
ตรังมีผู้ติดเช้ือในพื้นที่แล้ว 1,601 ราย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดตรัง ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า การจ้างงาน การบริโภคของประชาชน
ชะลอตัว รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  เพื่อบรรเทาภาวะค่าครองชีพ ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างทั่วถึง ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพ
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดตรังโดยจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 ในพ้ืนท่ีทั้ง 10 อ าเภอ ของจังหวัดตรัง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

๒. เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
๓. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกสู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง 
จัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควดิ -19 จังหวัดตรัง 
1,000,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
อ าเภอทุกอ าเภอ 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

11. งบประมาณ 1,000,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) รายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จ าเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

ประชาชนจังหวัดตรัง สามารถซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพได้ในราคาต่ ากว่า
ท้องตลาดโดยเฉลี่ยร้อยละ 20-40 เป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและ
ท าให้มีรายได้เหลือในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจภายในเพิ่มขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชมุชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ชุมชน สอง

ข้างทางและริมฝั่งแม่น้ าล าคลอง 
2. ชื่อแผนงาน บริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม  พะยูน  สั ตว์ทะ เลหายาก 

และพลังงานอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ 
3. แนวทางการพัฒนา ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ และเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 
4. หลักการและเหตุผล ๑. นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ

แผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี  มีความมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดยุทธศาสตร์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มี 5 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 5 ด้าน 
คือ  
1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
3) ใช้ประโยชน์และการสร้างการเจริญเติบโตบนฐาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
4) ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
5) การบริหารจดัการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จังหวัดตรังก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
และยั่งยืน” 
มีพันธกิจของจังหวัดตรัง ๕ ด้าน ได้แก่ 
๑) มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้มี
ความมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒) พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  
บนความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
๕) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐ 
ซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๔ ด้าน คือ 
๑) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้  
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๓) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่
และมีความยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง ตามเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ ๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่ งยืน โดยเป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาคนและแหล่ง เร ียนรู ้ ด ้านทร ัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อนุรักษ์ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และ
สัตว์ทะเลหายาก 
5. จังหวัดตรัง มีหน่วยงานหลักในระดับพื้นท่ีในการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ในจังหวัด โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวส าหรับกิจกรรมการปลูกป่าฟ้ืนฟูพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่ทั่วไปในจังหวัด รวมทั้งการด าเนินการโครงการปลูกป่าประชา
อาสาฯ ได้ประสบผลส าเร็จของโครงการฯ ไปแล้วในระดับหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกท าลาย โดยการปลูกทดแทนเพ่ือ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพ่ิมปริมาณออกซิเจน เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศ ช่วยป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM.25)ในพื้นที่จังหวัดทุกแห่งทุกอ าเภอ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการ
ปลูกป่า รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าไม้
ในท้องถิ่น จึงนับเป็นภารกิจอันส าคัญที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนให้ทันต่อสภาพปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ ในสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบัน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ 
ของจังหวัดตรั งมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นการสนับสนุนโครงการปลูกป่า 
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ า ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าตามนโยบายรัฐบาลด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าอนุรักษ์ และการพึ่งพิงธรรมชาติของชุมชนรอบแนวป่าอย่าง
ยั่งยืน 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรอบแนวป่า 
3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนคณุภาพและสนับสนุนคณุภาพชีวิตของชุมชนรอบแนวปา่อนุรักษ ์
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
4. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสมดุลดา้นอาหาร และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย: หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ผู้น า
ชุมชน และหน่วยงานป่าไม้รวมทั้ง ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ในเขตเมือง ชุมชน สองข้างทางริมฝั่งแม่น้ าล าคลองและพื้นที่อื่น ๆ ในท้องที่จังหวัด
ตรัง 

8. กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิการปลูกป่าแบบบูรณาการและเพิ่มพื้นที่สเีขียวในเขตเมือง ชุมชน สองข้างทาง 
ริมฝั่งแม่น้ าล าคลองและพื้นที่อ่ืน ๆ ในท้องที่จังหวัดตรัง 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการและเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว ในเขตเมือง ชุมชน 
สองข้างทาง ริมฝั่งแม่น้ าคลองและพื้นท่ีอื่น ๆ ในท้องที่จังหวัดตรัง จ านวน 10 พ้ืนท่ี ๆ 
ละ 10 ไร ่
130,000.- บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 

8.๒กิจกรรมหลักที่ ๒ 
  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี่เขียวในท้องที่จังหวัดตรังจ านวน 2 พื้นที่ ๆ ละ 20 ไร่ รวม 
40 ไร ่
210,000.- บาท  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ 
๑ ตุลาคม 256๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

11. งบประมาณ 34o,ooo.- บาท 
12. ผลผลิต (Output) ๑. พื้นที่สีเขียวในเมือง ชุมชน สองข้างทาง และริมฝั่งแม่น้ าล าคลอง ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ได้รับการปลูกป่าทดแทน 
2. จังหวัดบูรณาการการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน ส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ 
3. จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ชุมชน สองข้างทาง และริมฝั่งแม่น้ าคลอง ในท้องที่จังหวัด
ตรัง กลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลทางระบบนิเวศ 
2. จังหวัดตรัง สามารถด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคราชการและองค์กรภาค
ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดตรังอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
3. จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพ สนับสนุนเศรษฐกิจและเป็นพื้นฐานการ
พัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชมุชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการผลิตพันธุส์ัตว์น้ าจืดหายาก (ปลาสร้อยนกเขา และปลาซิวควาย) เพื่อปล่อยลงสู่

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
2. ชื่อแผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุล และยั่งยืน 

(ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรประมง) 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าต่าง ๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. หลักการและเหตุผล ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) Osteochilushasselti (Valenciennes, 1842) 

จัดเป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื้อมีรสชาติดี เป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค ปัจจุบันมีความต้องการบริโภคสูง แต่ปลาที่บริโภคและจ าหน่ายส่วนใหญ่
ได้มาจากแหล่งน้ าธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ปลาซิวควาย Rasboraargyroteania 
(Bleeker, 1850) เป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่งที่ประชาชนนิยมบริโภค ในรูปของปลาสด 
และปลาแดดเดียว ราคาจ าหน่าย ประมาณ60 - 100 บาท โดยวางขายในตลาด
ชุมชนและบางแห่งก็รวบรวมเพื่อจ าหน่ายเป็นปลาสวยงาม ปัจจุบันปริมาณปลา
สร้อยนกเขา และปลาซิวควายมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แหล่งน้ าเสื่อมโทรม และตื้นเขิน รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาที่มากเกินก าลังผลิตของธรรมชาติซึ่งเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ในอนาคต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตรัง ได้รวบรวมพันธุ์ 
ปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) และปลาซิวควายจากแหล่งน้ าธรรมชาติมาเลี้ยงไว้เป็นพ่อ
แม่พันธุ์ภายในศูนย์ฯ โดยศูนย์ฯ สามารถน ามาเพาะพันธุ์ได้ส าเร็จทั้ง 2 ชนิด น าลูก
พันธุ์ปลาที่ได้ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
ของแหล่งน้ า และอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นนี้ไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
นอกจากนี้ลูกพันธุ์ปลาบางส่วนได้จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจน าไปเลี้ยง 
เป็นการเพิม่ช่องทางการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตวน์้ าหายากในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) และปลาซิวควาย 
3. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ าธรรมชาติ และรักษาระบบสมดุล 
ทางธรรมชาติ 
4. เพื่อให้ชาวประมงได้มีอาชีพและมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
5. เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารโปรตนีบริโภคเพิ่มขึ้น 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ผลผลิตลูกปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) ขนาด 3-5 เซนติเมตรจ านวน 500,000 ตัว 
ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
2. ผลผลิตลูกปลาซิวควาย ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จ านวน 500,000 ตัว 
ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  แหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดตรังรวม 6 อ าเภอ ได้แก ่
1. อ าเภอเมือง 
2. อ าเภอห้วยยอด 
3. อ าเภอวังวิเศษ 
4. อ าเภอปะเหลียน 
5. อ าเภอย่านตาขาว 
6. อ าเภอนาโยง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก 1. เพาะพันธุ์ลูกปลาสร้อยนกเขา ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จ านวน 500,000 ตัว/ปี 

และลูกปลาซิวควาย ขนาด 3-5 เซนติเมตร จ านวน 500,000 ตัว/ปี 
2. ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ 6 อ าเภอ ในจังหวัดตรัง 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
500,000 บาท 
นางสุวรรณดี ขวัญเมือง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ 
ตุลาคม 2565 -กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
12. ผลผลิต (Output) 1. ผลผลิตลูกปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) ขนาด 3 - 5 เซนตเิมตรจ านวน 500,000 ตัว 

ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
2. ผลผลิตลูกปลาซิวควาย ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จ านวน 50 ,000 ตัว  
ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เพิ่มทรัพยากรปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) และปลาซิวควายซึ่งเป็นสตัว์น้ าหายาก
ในแหล่งน้ าจืดธรรมชาต ิ
2. เมื่อปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) และปลาซิวควายโตได้ขนาด ชาวประมงมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการจับปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) และปลาซิวควายจ าหน่าย 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการ smart city น าร่องเพื่อพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ

อากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง (Trang Smart City) 
3. แนวทางการพัฒนา บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
4. หลักการและเหตุผล ๑. นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

และแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี  มีความมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยก าหนดยุทธศาสตรข์องฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มี 5 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
5 ด้าน คือ  

1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
3) ใช้ประโยชน์และการสร้างการเจริญเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
4) ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล 
5) การบริหารจดัการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. จังหวัดตรังก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
มีพันธกิจของจังหวัดตรัง ๕ ด้าน ได้แก่ 
๑) มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวให้มีความมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒) พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่ดี 
บนความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ภาคส่วน 
๕) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐซึ่งได้ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๔ ดา้น คือ 
     ๑) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม   
ที่มั่นคงและยั่งยืน 
     ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เพื่อ
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หัวข้อ รายละเอียด 
สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
     ๓) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน 

4. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง ตามเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ ๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน โดยเป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อนุรักษ์ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูน
และถิ่นที่อยู่อาศัย และสัตว์ทะเลหายาก 
5. จากการประชุมเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ที่ประชุมมีมติให้ขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะ จังหวัดตรัง (Trang Smart City)  4 ด้าน 1.ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 
(Smart Environment) 2.ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 3.ด้าน
การด ารงชีพอัจฉริยะ (Smart living) และ 4 ด้านการขนส่งอัจฉริยะ 
(Smart Mobility)โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมือง
กันตัง และเทศบาลโคกหล่อ ซึ่งได้ก าหนดผู้ประสานงานหลักของแต่ละ
ด้านให้จ ัดท าและรวบรวมโครงการให้ส านักงานจังหวัดตรัง เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง ทั้งนี้ภายในภายใต้แนวคิด เมืองน่าอยู่ 
ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่อย่างสงบ เมืองสวยสะอาดด้วยธรรมชาติของ
จังหวัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดนเป็น
ประจ าทุกปี  ดั งนั้น ในปี  พ.ศ. 2564 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บรรจุแผนเพื่อสนับสนุนเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งกึ่งถาวรจังหวัดตรัง และติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองจังหวัดตรัง เพ่ือ
ใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศที่ประชาชนจังหวัดตรังอาจได้รับ
ผลกระทบ และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ท่ามกลางสถานการณ์หมอกควัน ส่งผลให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดี และความไม่
ปลอดภัยในการใช้ชีวิตของประชาชน 
อย่างไรก็ดี การพัฒนาเมืองสู่อัจฉริยะ ยังคงต้องมีการวางแผนในระดับพื้นที่ 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศได้อย่างใกล้ชิดและสร้างความเช่ือมั่นใน
คุณภาพอากาศ จึงมีความจ าเป็นในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
แบบกึ่งถาวรด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอากาศเฉพาะพื้นที่  
เพื่อการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็วและสอดคล้องกับพื้นที่ในอีก 9 อ าเภอที่เหลือ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง จึงจัดท าโครงการ 
smart city น าร่องเพื่อพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น 
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศได้อย่างใกล้ชิด 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้มีข้อมูลคุณภาพอากาศส าหรับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการติดตั้ง ในพื้นท่ีในเขตชุมชน

เมือง จุดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง แหล่งท่องเที่ยวจ านวน 9 อ าเภอๆละ 1 เครื่อง 
ยกเว้น อ าเภอเมืองตรัง  
2.จ านวนฐานข้อมลูคณุภาพอากาศในพื้นที่ท่ีได้รับการติดตั้ง จ านวน 9 ฐานข้อมูล 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ในเขตชุมชนเมือง จุดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง แหล่งท่องเที่ยวจ านวน 9 
อ าเภอ ยกเว้น อ าเภอเมืองตรัง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ ในปีงบประมาณ 2564 แล้ว 

8. กิจกรรมหลัก ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจเมือง
อัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้ งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ 
เมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าด าเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบก่ึงถาวรด้วยระบบ
ดิจิทัล จ านวน 9 เครื่อง เครื่องละ 100,000 บาท 
900,000.- บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ทน.ตรัง  มอ.ตรัง  อบต.หาดส าราญ  ทม.กันตัง  สสจ.  อุตสาหกรรมจังหวัด 
อ าเภอ 9 อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอเมืองตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ 
๑ ตุลาคม 256๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

11. งบประมาณ 900,000.- บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีเครือ่งตรวจวัดคณุภาพอากาศดว้ยระบบดจิิทัลเพื่อการตดัสนิใจเมืองอัจฉรยิะ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกอ าเภอ 
2. มฐีานข้อมลูคณุภาพอากาศในพื้นที่ท่ีได้รับการตดิตั้ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. มีการเผ้าระวังคุณภาพในเขตชุมชนเมือง จุดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง แหล่ง
ท่องเที่ยวจ านวน 9 อ าเภอ 
2. สามารถน าข้อมลูที่ไดจ้ากเครื่องตรวจวัดคณุภาพอากาศ มีใช้ในการวางแผน
เรื่องคุณภาพอากาศ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชมุชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการ smart city การจัดการน้ าเสียจังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง (Trang Smart City) 
3. แนวทางการพัฒนา บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
4. หลักการและเหตุผล ๑. นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๒ และแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี  มีความมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม โดยก าหนดยุ ทธศาสตร์ ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มี 5 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 
ด้านการสร ้างการเต ิบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นม ิตรกับสิ ่งแวดล้อม มี
เป้าหมาย5 ด้าน คือ  
1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
3) ใช้ประโยชน์และการสร้างการเจริญเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
4) ยกระดับกระบวนการทัศน์  เพื่ อก าหนดอนาคตประเทศด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล 
5) การบริหารจดัการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. จังหวัดตรังก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
มีพันธกิจของจังหวัดตรัง ๕ ด้าน ได้แก่ 
๑) มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวให้มีความมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒) พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  
บนความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาค
ส่วน 
๕) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐ 
ซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๔ ด้าน คือ 
๑) สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้าง
รายได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๓) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน 
4. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง ตามเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ ๔ บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายากและ
พลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน โดยเป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีการบูร
ณาการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อนุรักษ์ฟื้นฟู 
คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสัตว์ทะเลหายาก 
5. จังหวัดตรัง จัดลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลและอนุรักษ์พะยูน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ
เอกชนสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการ
ขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลและอนุรักษ์
พะยูน ดังนี้ 
๑) การแก้ไขปัญหาขยะทะเลจากต้นทาง 
๒) พัฒนาระบบการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
๓) พัฒนามาตรการด้านการคลังตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
๔) พัฒนาและสนับสนุนการผลติบรรจภุัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
๕) บูรณาการความร่วมมือในการอนุรักษ์พะยูน 
๖) พัฒนาและสนับสนุนกลไกความร่วมมือ อาสาสมัคร เครื่องมือหรอื
กระบวนการบริหารจัดการ การตดิตามและเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเล
และอนุรักษ์พะยูนในการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. จากการประชุมเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ที่ประชุมมีมติให้ขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะ จังหวัดตรัง (Trang Smart City) 4 ด้าน 1.ด้านสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ (Smart Environment) 2.ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) 3.ด้านการด ารงชีพอัจฉริยะ (Smart living) และ 4 ด้านการ
ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง และเทศบาลโคก
หล่อ ซึ่งได้ก าหนดผู้ประสานงานหลักของแต่ละด้านให้จัดท าและรวบรวม
โครงการให้ส านักงานจังหวัดตรัง เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
จังหวัดตรัง ทั้งนี้ 
ภายใต้แนวคิด เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่อย่างสงบ เมือง
สวยสะอาดด้วยธรรมชาติของจังหวัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         แม่น้ าตรังในปัจจุบันมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากในการบริหารจัดการน้ า
เสียจากครัวเรือน ชุมชน เพื่อเป็นการลดมลพิษทางน้ าจากต้นเหตุของน้ าเสีย 
ก่อนปล่อยลงแม่น้ าตรัง ดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากน้ าเสียทีป่ล่อยลง
สู่แม่น้ าล าคลอง ลดความเสียหายต่อคุณภาพน้ า ลดการทิ้งขยะลงแม่น้ าล า
คลอง ป้องกันปัญหาขยะจากบกไหลลงทะเล และรักษาระบบนิเวศแม่น้ าตรัง
ให้คงอยู่ตลอดไป ในปี 256๖ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดตรัง จึงจัดท าโครงการการจัดการน้ าเสียจังหวัดตรัง โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทสม. และภาคประชาชน จังหวัดตรงั เพื่อเป็นเฝ้าระวัง ป้องกนั และ
บ าบัดจากแหล่งชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ าตรัง ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ าสามารถฟื้นฟู
สภาพน้ าได้ตามธรรมชาติ ประกอบกับการณรงค์การดูแลรกัษาแม่น้ าตรงับูรณา
การความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกนั เฝา้ระวัง ส ารวจ ตดิตามและตรวจสอบคณุภาพน้ าสามารถประเมิน 
ผลกระทบจากแหล่งก าเนิดน้ าเสียในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบายน้ าทิ้งลงแม่น้ า
ตรัง 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนและปลูกจิตส านึกในการ
ป้องกัน 
และอนุรักษ์แม่น้ าตรัง 
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลน้ าเสียชุมชน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ติดตั้งถังดักไขมัน แก่ครัวเรือนริมแม่น้ าตรังและคลองสาขา 110 ครัวเรือน 
๒. ให้ความรู้และสร้างจติส านึกแกเ่ครือข่ายป้องกัน และการอนุรักษแ์ม่น้ าตรัง 
150 คน 
๓. มีเครื่องมือติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบเคลื่อนที่หลายตัวแปร 
จ านวน 10 ชุด 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ าตรังและคลองสาขา โดยเน้นเขตชุมชนเมืองที่เสีย่งต่อ 
การปล่อยน้ าทิ้งลงแม่น้ าตรัง จ านวน 5อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอรัษฎา (อบต.ควนเมา 
อบต.คลองปาง) อ าเภอหัวยยอด (เทศบาลต าบลห้วยยอด เทศบาลต าบลล าภูรา 
เทศบาลต าบลห้วยนาง) อ าเภอวังวิเศษ (อบต.ท่าสะบ้า) อ าเภอเมือง (เทศบาลนคร
ตรัง เทศบาลต าบลโคกหล่อ ต าบลบางรัก ต าบลหนองตรุด ต าบลนาตาล่วง 
ต าบลนาท่ามใต้) และอ าเภอกันตัง (เทศบาลต าบลควนธานี อบต.ย่านซื่อ 
เทศบาลต าบลบางเป้า เทศบาลเมืองกันตัง) 

8. กิจกรรมหลัก การจัดการน้ าเสียจังหวัดตรัง 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
       งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การเฝา้ระวัง ป้องกันและติดตั้งชุดสาธิตการเทคโนโลยีการจัดการน้ าเสียชุมชน
ส าหรับครัวเรือนริมฝั่งแม่น้ าตรังโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
800,000.- บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจดัขยะและบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ 

8.1.1 กิจกรรมย่อยท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
       งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสียชุมชนส าหรับครัวเรือนริมฝั่ง
แม่น้ าตรังโดยการมีส่วนร่วม  ให้กับชุมชนริมฝั่งแม่น้ าตรังและคลองสาขา 
ในพื้นที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอรัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอ
เมือง และอ าเภอกันตัง จัดอบรมให้ความรู ้ระบบการบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ส าหรับ
ชุมชนเมือง การจัดการน้ าเสียขนาดเล็กจากครัวเรือน การเฝ้าระวังและป้องกันน้ า
เ สี ย 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งชุดถังดักไขมันส าหรับครัวเรือนแล  
การดูแลระบบ ในพื้นที่ 5 อ าเภอทจ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 50 คน 
73,000.- บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจดัขยะและบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าร ิ

8.1.๒ กิจกรรมย่อยท่ี ๒ 
  
 

ส ารวจพ้ืนท่ี วางแผนและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเพื่อติดตั้งชุดสาธติถังดัก
ไขมันส าหรับบ าบดัน้ าเสียชุมชนแก่ครัวเรือนต้นแบบโดยคัดเลือกครวัเรือนที่ 
มีคุณสมบัติ (1) ต้องอยู่ในพ้ืนท่ีริมฝั่งแม่น้ าตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ผ่านการอบรมในกิจกรรมย่อยที่ 1  
(3) มีพื้นท่ีติดตั้ง (4) สามารถดูแลระบบถังดักไขมันได้ จ านวน 3 พื้นที ่
รวมจ านวน 110 ครัวเรือน 
686,500- บาท  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ 

8.1.๓ กจิกรรมย่อยท่ี3 
  
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามและตรวจสอบคณุภาพน้ าทิ้งจากชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสยีครัวเรือน
ต้นแบบโดยสุ่มเลือกครัวเรือนต้นแบบ จ านวน 1๑ ตัวอย่าง จาก 110 ครัวเรือน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ไหลผ่านจากระบบบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน
ต้นแบบ  
40,500.- บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจดัขยะและบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ชุดตรวจวัดคณุภาพน้ าเคลื่อนที่หลายตัวแปร 
4,200,000.- บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจดัขยะและบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ 

8.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพน้ าเคลื่อนที่หลายตัวแปรให้กับหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ข อ ง 
ศูนย์ด ารงธรรม ประจ าอ าเภอติดริมแม่น้ าตรังเพื่อใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ า 
จ านวน 10อ าเภอ ๆ ละ 1 ชุด รวมทั้งหมด 10 ชุด 
4,2000,000.- บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจดัขยะและบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

๑ ตุลาคม 256๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

11. งบประมาณ 5,000,000.- บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบคณุภาพน้ าได้อย่างทันท่วงที 

2. มคีรัวเรือนต้นแบบติดตั้งชุดสาธิตถังดักไขมันส าหรับบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อย
น้ าทิ้งลงในแม่น้ าตรังและแม่น้ าสาขา 

๑3. ผลลัพธ์จากการ 
ด าเนินโครงการ (Outcome) 

1. เกิดเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบคณุภาพน้ า จากการมีส่วน
ร่วม 
ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ าตรังและคลองสาขา 
2. เกิดครัวเรือนต้นแบบการติดตั้งชุดสาธิตถังดักไขมันส าหรับบ าบดัน้ าเสีย 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชมุชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสตัว์ทะเลหายาก 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสตัว์ทะเลหายาก 
4. หลักการและเหตุผล        จังหวัดตรัง มีพื้นท่ีติดทะเล ๕ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอสิเกา อ าเภอ

กันตังอ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอหาดส าราญซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์ด้านฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ มีพื้นที่หญ้าทะเลมากที่สุด 
จ านวน 33,066.5 ไร่ พื้นที่ปะการัง จ านวน 3,013 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลน จ านวน 
๒๔๐ ตร.กม. ส่งผลให้จังหวัดตรังมีความชุกชุมของทรัพยากรประมง สร้างอาชีพ
ให้แก่ชาวประมง ในพื้นที่ชายฝั่ง และยังมีทรัพยากรที่หายาก ได้แก่พะยูน ซึ่งเป็น
แหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ในประเทศไทย จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
สัตว์น้ าและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เกิดการใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง 
และการพัฒนาชายฝั่งที่ขาดแผนการควบคุมที่เหมาะสม ส่งให้ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเกิดความเสื่อมโทรมลง   
       ทั้งนี้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความส าคัญต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาและเพื่อสง่เสริมและสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง เพื่อรักษาความเข้มแข็ง ความสมบูรณ์ ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันจะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจมวลรวมของจังหวัด
ตรัง 
       จากสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องมีการฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัดตรังสู่ความยั่งยืน โดยวิธีการการติดตั้งทุ่นผูกเรือ ลดการทิ้ง
สมอเรือซึ่งท าความเสียหายต่อแนวปะการัง และเพื่อประโยชน์ในการจัดการหรือ
การอนุรักษ์พ้ืนที่ซึ่งทุ่นที่เคยติดตั้งมีการช ารุด ขาดหายจากการใช้งาน หรือปัจจัย
อื่น ๆการจัดท าซั้งเชือก ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบ
ภัย เพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ า เป็นแหล่งประกอบอาชีพ ช่วยประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิงของเรือประมง การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ า 
ฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งเสริมและให้ความรู้
เยาวชน เพื่อสร้างจิตส านึกให้ช่วยกันดูแลรักษา การอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร การเพิ่มจ านวนนักด าน้ าจิตอาสา ให้ช่วยดูแลพื้นที่แนว
ทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งด าน้ าสร้างรายได้ให้จังหวัด
ตรังการสร้างพื้นที่แหล่งทรัพยากรใหม่  การด าน้ าเก็บขยะแหล่งท่องเที่ยวแนว
ปะการัง เพื่อลดปริมาณขยะในแนวปะการัง และปะการังเทียมลดอัตราการตาย
ของปะการัง เพิ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวด าน้ าทางทะเลของจังหวัดตรัง รวมถึงการ
ปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของ
สัตว์ทะเลหายากที่เด่นคือพะยูนสามารถลดการตาย และเพิ่มจ านวนพะยูน ตาม
แผนพะยูนแห่งชาติของไทยจากจ านวน ๒๕๐ ตัว เป็น ๓๗๕ ตัว จากการส ารวจ
แหล่งหญ้าทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ 2561
จ านวน 19,751 ไร่ของเนื้อที่แหล่งหญ้าทะเลทั้งหมด 33,066.5 ไร่ ของจังหวัด
ตรัง (มีความสมบูรณ์ปานกลาง) การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนหากไม่ได้ด าเนินการอาจส่งผล
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กระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกท าลายมากยิ่งขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการเร่งด่วน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมจ านวนประชากรของสตัว์ทะเล ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการจัดวาง
ปะการังเทียมรูปโดม 
2. เพื่อเพิม่ฐานทรัพยากรสัตว์น้ าทีม่คีวามส าคญัต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน ์
3. เพื่อลดปริมาณขยะจากล าคลองก่อนลงสู่ทะเล 
4. เพื่อจัดการขยะแบบบรูณาการป้องกันการลงสู่ทะเล 
5. เพือ่ให้มีจ านวนนักด าน้ าอาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิม่ขึ้น 
6. เพื่อลดปริมาณขยะในทะเลในแนวปะการัง ปะการังเทียม ลดผลกระทบ
กับแหล่งทรัพยากรเพิ่มพื้นที่การด าน้ าท่องเที่ยวชมปะการังสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
7. เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการทิ้งสมอในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล 
8. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีจติส านึกรักษ์ทะเล 
9. สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังทรัพยากรสัตว์น้ าโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นใน
อ าเภอ 
ชายทะเลจังหวัดตรัง 
10. เพื่อจดัท าหลักสูตรขยะทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนให้กับโรงเรยีนของจังหวัดตรงั 
11. เพื่อให้ครู, อาจารย์, นักเรียน และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องขยะ
ทะเลในทุกมิติทั้งด้านผลกระทบและเป็นผู้น าในการจัดการแก้ปัญหาขยะทะเล
แบบมีส่วนร่วม 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. สามารถจัดวางปะการังเทียมรูปโดมในเขตอ าเภอกันตัง,อ าเภอปะเหลียน 
และอ าเภอสิเกา ได้ 2,100 แท่ง 
2. สามารถเพิ่มแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า
ในพื้นที่อ าเภอปะเหลียน,อ าเภอกันตัง,อ าเภอหาดส าราญ,อ าเภอย่านตาขาว 
และอ าเภอสิเกาได้จ านวน 200 ชุด 
3. สามารถตดิตั้งบูมดักขยะ ในพ้ืนท่ี 3 อ าเภอ ได้จ านวน 30 ชุด 
4. เก็บขยะทะเล พื้นที่บนเกาะ และชายฝั่งห่างไกลจ านวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๒ ครั้ง 
5. สามารถผลิตนักด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพิ่มขึ้น จ านวน 20 คน 
6. สามารถลดปรมิาณขยะใต้ทะเล ของจังหวัดตรังได้จ านวน 4 พ้ืนที่ 
7. สามารถติดตั้งทุ่นผูกเรือ เพื่อลดผลกระทบการท าลายทรัพยากรแนวปะการัง
ได้ จ านวน 10 ชุด 
8. จัดกิจกรรมวันทะเลโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกรักษ์
ทะเลจ านวน 1 ครั้ง 
9. จัดอบรมเครือข่ายเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าพนักงาน เฝ้าระวัง แจ้ง
เบาะแสการท าประมงที่ผดิกฎหมาย ในเขตจังหวัดตรัง 
10. หลักสตูรขยะทะเลเพื่อการอนรุกัษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนใหก้ับ
โรงเรียน 
ของจังหวัดตรัง 
11. จัดการอบรมการใช้หลักสูตรขยะทะเลให้ครู, อาจารย์, นักเรียน และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องขยะทะเลในทุกมิติทั้งด้านผลกระทบและสามารถ
เป็นผู้น าในการจัดการแก้ปัญหาขยะทะเลจ านวน 10 โรงเรียน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ติดทะเล อ าเภอสเิกา อ าเภอกันตัง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลยีน 
และอ าเภอหาดส าราญ 
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8. กิจกรรมหลัก โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดตรัง 

กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดวางปะการังเทียมรูปโดม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
กิจกรรมหลกัที่ 2 การจัดสร้างบ้านปลา(ซั้งแบบภูมิปญัญาชาวบ้าน) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนชายฝั่ง 
กิจกรรมหลกัที่ 3 บริหารจัดการขยะโดยใช้บูมดักขยะ 
       กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดวางบูมดักขยะ จ านวน 30 ชุด ใน 3 อ าเภอ 
       กิจกรรมย่อยที่ 3.2 จัดเก็บขยะจากบูมดักขยะ จ านวน30 จดุ 
กิจกรรมหลักที่ 4 ท าความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
สร้างเครือข่ายเก็บขยะทะเลและอนุรักษ์ทะเลตรัง 

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 เปิดตัวโครงการรณรงค์เก็บขยะในทะเล ขยะบน
เกาะและขยะชายฝั่งที่ห่างไกล 
กิจกรรมย่อยท่ี 4.2 รณรงค์เก็บขยะในทะเล ขยะบนเกาะและขยะ
ชายฝั่ง 
ที่ห่างไกล ครั้งที่ ๑ โดยใช้เรือเป็นพาหนะเดินทาง และเก็บขนขยะ
ทะเล 
พร้อมคัดแยกขยะ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เรือน า
เที่ยว เครือข่าย ทสม. และประชาชนจิตอาสา 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 จัดอบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายจัดการ
ขยะ 
และอนุรักษ์ทะเลตรังได้แก่ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเรือน าเที่ยว
เครือข่ายทสม. ประชาชนจิตอาสา 
กิจกรรมย่อยท่ี 4.4 รณรงค์เก็บขยะในทะเล ขยะบนเกาะและขยะ
ชายฝั่งที่ห่างไกล ครั้งท่ี ๒ 
กิจกรรมย่อยที่ 4.5 ประเมินพื้นที่ด าเนินการของเครือข่ายจัดการขยะ
และอนุรักษ์ทะเลตรัง 
กิจกรรมย่อยที่ 4.6 สนับสนุนให้ อปท. ที่แม่น้ าตรัง ไหลผ่านก่อนลงสู่
ทะเล จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในแม่น้ า ล าคลอง ริมตลิ่ง หรือบริเวณ
แหล่งชุมชน 

กิจกรรมหลกัที่ 5 อบรมด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กิจกรรมหลกัที่ 6 ด าน้ าเก็บขยะทะเล แนวปะการังหรือบรเิวณปะการังเทียม 
กิจกรรมหลกัที่ 7 ติดตั้งทุ่นผูกเรอืเพื่อการอนุรักษ ์
กิจกรรมหลกัที่ 8 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก 
กิจกรรมหลกัที่ 9 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ าโดยองคก์รชุมชน
ประมงท้องถิ่น 
กิจกรรมหลกัที่ 10 หลักสูตรขยะทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน 
กิจกรรมย่อยที่ 10.1 การจัดท าหลักสูตรและการใช้หลักสูตรขยะทะเล
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมย่อยที่ 10.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภาคปฏิบัติเรื่องขยะทะเล
และการจัดการขยะทะเลจากครู, อาจารย์, นักเรียน และตัวแทนชุมชนไปสู่
ชุมชนชายฝั่งทะเล 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดวางปะการังเทียมรูปโดม เพื่อฟืน้ฟูทรัพยากรทางทะเล 
20,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
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8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดสร้างบ้านปลา(ซั้งแบบภูมปิัญญาชาวบ้าน) โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง 
500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

บริหารจดัการขยะโดยใช้บูมดักขยะ 
2,601,600 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
 

8.3.1 กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดวางบูมดักขยะ 
2,400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.3.1 กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดเก็บขยะออกบูมดักขยะ 
201,600 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ท าความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายเก็บขยะ
ทะเลและอนุรักษ์ทะเลตรัง 
552,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
มูลนิธิอันดามัน 

8.4.1 กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เปิดตัวโครงการรณรงค์เก็บขยะในทะเล ขยะบนเกาะและขยะชายฝั่งที่ห่างไกล 
31,480 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
มูลนิธิอันดามัน 

8.4.2 กิจกรรมหลักที4่.2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รณรงค์เกบ็ขยะในทะเล ขยะบนเกาะและขยะชายฝั่งที่ห่างไกล ครั้งที่ ๑ 
209,710 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
มูลนิธิอันดามัน 

8.4.3 กิจกรรมหลกัที่ 4.3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดอบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายจัดการขยะและอนุรักษ์ทะเลตรงั 
64,070 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
มูลนิธิอันดามัน 

8.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รณรงค์เก็บขยะในทะเล ขยะบนเกาะและขยะชายฝั่งท่ีห่างไกล ครั้งที่ ๒ 
169,600 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
มูลนิธิอันดามัน 

8.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเมินพ้ืนท่ีด าเนินการของเครือข่ายจัดการขยะและอนุรักษ์ทะเลตรัง 
45,040 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
มูลนิธิอันดามัน 

8.4.6 กิจกรรมหลักที่ 4.6 
 

รณรงค์เก็บขยะในแม่น้ า ล าคลอง ริมตลิ่ง หรือบริเวณแหล่งชุมชน เพื่อ
ป้องกันการลงสู่ทะเล 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

32,400 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
มูลนิธิอันดามัน 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อบรมด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.6 กิจกรรมหลกัที่ 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าน้ าเก็บขยะทะเลแนวปะการังหรือบริเวณปะการังเทียม 
800,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.7 กิจกรรมหลกัที่ 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ 
250,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.8 กิจกรรมหลกัที่ 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมวันทะเลโลก 
400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.9 กิจกรรมหลกัที่ 9 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ าโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
457,400บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.10 กิจกรรมหลกัที่ 10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสตูรขยะทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
1,000,000 บาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

8.10.1 กิจกรรมหลักที่ 10.1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท าหลักสูตรและการใช้หลักสูตรขยะทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน 
300,000 บาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

8.10.2 กิจกรรมหลักที่ 10.2 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และภาคปฏิบัติเรื่องขยะทะเลและการจดัการขยะ
ทะเลจากครู, อาจารย์, นักเรยีน และตัวแทนชุมชนไปสู่ชุมชนชายฝั่งทะเล 
700,000 บาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ กิจกรรมหลกัที่ 1 – 3 และกิจกรรมหลกัที่ 5 - 8 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
กิจกรรมหลกัที่ 5 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
ผู้ด าเนินงาน มลูนิธิอันดามัน 
กิจกรรมหลกัที่ 9 
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ผู้รับผิดชอบหลัก กรมประมง 
ผู้ด าเนินงาน ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 
กิจกรรมหลกัที่ 10 
ผู้รับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ผู้ด าเนินงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ไตรมาสที่ ๑  ไตรมาสที่ 2     ไตรมาสที่ 3    ไตรมาส 4 
ตุลาคม 2565  -  กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 26,861,000 บาท 
 

12. ผลผลิต (Output) 1. สามารถจดัวางปะการังเทียมรปูโดม ในเขตอ าเภอปะเหลยีน อ าเภอกันตัง
และอ าเภอสิเกา ได้จ านวน 2,100 แท่ง 
2.สามารถเพิม่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแหล่งอนุบาลสตัว์น้ า 
ในพื้นที่อ าเภอปะเหลยีน,อ าเภอกันตัง,อ าเภอหาดส าราญ,อ าเภอย่านตาขาว 
และอ าเภอสิเกาไดจ้ านวน 200 ชุด 
3. สามารถตดิตั้งบูมดักขยะ ใน 3 พื้นที่ ได้จ านวน 30 ชุด 
4. สามารถเก็บขยะทะเล พื้นที่บนเกาะ และชายฝั่งห่างไกลจ านวน ๑๐ แห่ง ๆ 
ละ ๒ ครั้ง 
5. สามารถจัดอบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเก็บขยะทะเลและอนุรักษ์ทะเล
ตรังจ านวน ๑ ครั้ง 
6. สามารถประกวดพื้นที่ต้นที่แบบจัดการขยะและอนุรักษ์ทะเลตรัง จ านวน ๑ 
ครั้ง 
7. สามารถผลิตนักด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพิ่มขึ้น จ านวน 40 คน 
8. สามารถลดปรมิาณขยะใต้ทะเล ของจังหวัดตรังได้จ านวน 4 พ้ืนที่ 
9. สามารถติดตั้งทุ่นผูกเรือ เพื่อลดผลกระทบการท าลายทรัพยากรแนวปะการัง
ได้จ านวน 10 ชุด 
10. จัดกิจกรรมวันทะเลโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนมี
จิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจ านวน 1 ครั้ง 
11. มีกลุ่มองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์น้ า ท่ีสามารถเปน็พนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังตรวจตราปราบปราม และ
ควบคุม 
การท าประมง โดยรื้อถอนจับกุม ด าเนินคดตีามกฎหมาย 
12. หลักสตูรขยะทะเลเพื่อการอนรุกัษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนใหก้ับ
โรงเรียน 
ของจังหวัดตรัง 
13.ครู, อาจารย์, นักเรียน และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องขยะ
ทะเล 
ในทุกมิติทั้งด้านผลกระทบและเป็นผู้น าในการจัดการแก้ปัญหาขยะทะเล 
จ านวน 10 ชุมชน 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. มีจ านวนปะการังเทียมรูปโดม ในเขตอ าเภอกันตัง,อ าเภอปะเหลียน  
และอ าเภอสิเกาเพิ่มขึ้น 
2. มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น้ าชายฝั่ง 
3. มีบูมดักขยะเพื่อลดปริมาณขยะจากล าคลองที่ไหลลงสู่ทะเล 
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4. จ านวนขยะในเขตพื้นที่แนวชายฝั่งลดน้อยลง 
5. มีนักด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น 
6. ปริมาณขยะในทะเลของจังหวัดตรังลดลง 
7. มีทุ่นผูกเรือเพื่อลดผลกระทบการท าลายทรัพยากรแนวปะการัง 
8. ประชาชนมีจติส านึกรักษทะเลเพิ่มมากข้ึน 
9. เครื่องมือประมงผดิกฎหมายลดลง ความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรสตัว์น้ า
เพิ่มขึ้น 
10. หลักสตูรขยะทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนน าไปสู่
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจัดการขยะทะเลของครู, 
อาจารย์, นักเรียน, ตัวแทนชุมชนและประชาชน 
11. การมผีู้น าซึ่งเป็นครู, อาจารย,์ นักเรียนและตัวแทนชุมชนที่มีความเข้าใจ 
ในเรื่องขยะทะเลในทุกมิติทั้งด้านผลกระทบและเป็นผู้น าในการจดัการ
แก้ปัญหาขยะทะเลเป็นแรงผลักดนัในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในชุมชน
ร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบ จ.1-1 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการบรูณาการส่งเสรมิไม้เทพทาโรเพื่อใช้ประโยชน์ทางยาและผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

2. ชื่อแผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก 
และพลังงานอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ 

3. แนวทางการพัฒนา ป้องกันการบุกรุกท าลายปา่และสง่เสริมการปลูกปา่แบบบูรณาการและเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว 

4. หลักการและเหตุผล         เทพทาโร (Cinnmomumporrectum (Roxb) Kosterm ) เป็นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เนื้อไม้มีกลิ่นหอม นิยมมาเกาะสลัก และเศษ 
ที่เหลือจากการแกะสลัก และผลน ามาใช้กลั่นน้ ามันหอมระเหย เพื่อไปท าเป็น
ผลิตภัณฑ์แก้ปวดเมื่อย หรือผลิตภัณฑ์สปา ปัจจุบันจังหวัดตรังได้มีการใช้ประโยชน์
จากต้นเทพทาโร ทั้งด้านการปลูก การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ 
แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่มีคุณภาพ และมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 
ดังนั้น โครงการในครั้งนี้ต้องการยกระดับคุณภาพเทพทาโรในการใช้นวัตกรรม
การสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ ามันด้วยเทคนิคแอนเคปซูเลชัน 
(encapsulation) อย่างง่าย จากนั้นน าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ยา 
และเจลปิดแผล ท่ีมีคุณสมบัติการดูดซึมที่ดี ท่ีมุ่งเน้นการบรรเทา และรักษากลุ่ม
อาการอักเสบ การสมานแผล และการต้านเช้ือจุลินทรีย์ โดยผ่านการศึกษาเชิง
คลินิกทางการแพทย์แผนไทยตามวิถีชีวิตคนตรัง (เขา ป่า นา เล) โดยมีโรงพยาบาล
ต้นแบบได้แก่ โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลนาโยง  
และโรงพยาบาลกันตัง ร่วมกับสาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สู ่การขยายผลทั ้งด้านการปลูกเพื ่อเป็นพืชเศรษฐกิจ  
ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น (Local enterprise) 
และแหล่งเรียนรู ้ของชุมชน พร้อมทั้งการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ทางยา  
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผลงานศึกษาวิจัยที่ต่างประเทศให้การยอมรับ เพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือในการน าไปใช้จริง  เพื่อน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร และยกระดับเศรษฐกิจของชุมขนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังท่ียังยืนต่อไป  
        เพื่อสนองพระราชด าริในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น จึงควร
ด าเนินงานโครงการบูรณาการส่งเสริมไม้เทพทาโรเพื่อใช้ประโยชน์ทางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าในเกษตรกรเรื่องการด าเนินงานโครงการ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการเพาะช ากล้าเทพทาโร  
และการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากเทพทาโร 
๓. เพื่อส่งเสริมการปลูกไมเ้ทพทาโรเพื่อสรา้งรายได้เสรมิให้กับเกษตรกร  
๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโร 
๕. เพื่อยกระดับคณุภาพของน้ ามนัหอมระเหยเทพทาโรด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์เชิงคลินิกทางการแพทย์แผนไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๖. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีน้ ามันหอมระเหยเทพทาโร จากเนื้อไม้ ใบ เมล็ด 
๗. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ แก้ปวด ต้านแบคทีเรีย  
ก่อโรคต่าง ๆ ของน้ ามันเทพทาโร 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. มีกลุม่เกษตรกรผู้ปลูกเทพทาโรเพื่อสรา้งรายได้เสรมิ เพิ่มขึ้น 
๒. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสกัด การกักเก็บน้ ามันหอมระเหยเทพทาโร 
ในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น 
3. มีผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเพิ่มมลูค่าจากเทพทาโรเพิ่มขึ้น 
4. จ านวนฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์น้ ามันหอมระเหยเทพทาโรเชิงคลินิก  
ทางการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น 
๕. มีผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ๑. ต าบลเขากอบ และต าบลใกล้เคียง อ าเภอห้วยยอดและอ าเภอใกล้เคียง 
ในจังหวัดตรัง 
๒.โรงพยาบาลต้นแบบใน จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก ๑. การสรา้งการรับรู้เรื่องโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
๒. การฝึกอบรมการเพาะช ากลา้เทพทาโรและการกลัน่น้ ามนัหอมระเหยจากเทพทาโร 
๓. การส่งเสริมการปลูกไม้เทพทาโรเพื่อสรา้งรายได้เสรมิ 
๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาว 
๕. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพและการใช้ประโยชน์
จากน้ ามันหอมระเหยเทพทาโร 
๖. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทพทาโรเพื่อใช้ประโยชน์ทางยาและผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสุขภาพ 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ ๑ 
 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  

๑. การสร้างการรับรู้เรื่องโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เกษตรกร จ านวน ๒๐ ราย  ระยะเวลา ๑ วัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
๑๕,๐๐๐ บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 

8.๒ กิจกรรมหลกัที่ ๒ 
 
 

งบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบ   

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการเพาะช ากล้าเทพทาโรและ
การกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากเทพทาโร(การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ) 
เกษตรกร จ านวน ๒๐ ราย  ระยะเวลา ๑ วัน  เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท  
๑๓,๐๐๐ บาท 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง 

8.๓ กิจกรรมหลกัที่ ๓ 
 
 

งบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบ    

๓. ส่งเสริมการปลูกไมเ้ทพทาโรเพือ่สร้างรายไดเ้สริม 
จ านวน ๒๐ รายๆ ๕ ไร่ๆ  ละ ๒๐ ต้นๆ ละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
   การแปรรูปเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม จ านวน ๓๐ ราย / ๒ กลุ่ม 
๑๘๗,๙๐๐ บาท 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัตรัง 

8.๔ กิจกรรมหลกัที่ ๔ 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     

๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาว 
การจ้างพัฒนาผลิตภณัฑ์จากเทพทาโร จ านวน ๓ กลุม่ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
 
 
 

5. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรจ านวน 1 พ้ืนท่ี 10 ไร่ รวมเป็นเงิน 90,000.- บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจตดิป้ายติดรหสั
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

ประจ าชนิดพันธ์ุไม้,ป้ายโครงการในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช จ านวน 10 ไร่ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 10 ไร่ 
เป็นเงิน 75,000 บาท 
9๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน 2566 

11. งบประมาณ ๖๐๕,๙๐๐บาท  
12. ผลผลิต (Output) 1. มีกลุม่เกษตรกรผู้ปลูกไม้เทพทาโร   

2. มีผลิตภัณฑ์เทพทาโรไดร้ับพัฒนาเป็นสินค้า OTOP  ๕ ดาว  
๓. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสกัดน้ ามันหอมระเหยเทพทาโรเพือ่เพิ่มผลผลิต
และมีนวตักรรมเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการกักเก็บน้ ามันหอมระเหยเทพทาโร 
เพื่อการขายเชิงพาณิชย ์
๔. มีผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ยา และเจลปิดแผลที่มีสารสกัดน้ ามันหอมระเหยเทพทาโร 
๕. มีผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์ทางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
๖. ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์น้ ามนัหอมระเหยเทพทาโรเชิงคลินิกทาง
การแพทย์แผนไทยตามวิถีชีวิตคนตรัง (เขา ป่า นา เล) 
๗. ผลงานตีพิมพ์เชิงคลินิกทางการแพทย์แผนไทยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน ์
เชิงประจักษ ์
8. พื้นที่สเีขียวในเมือง ชุมชน สองข้างทาง และริมฝั่งแม่น้ าล าคลอง ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ได้รับการปลูกป่าทดแทน 
9. จังหวัดบูรณาการการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน ส่วนราชการ 
และหน่วยงานภาครัฐ 
10. จังหวดัตรัง มีพืน้ที่ทรัพยากรปา่ไม้เพิม่ขึ้น และรักษาความสมดลุของระบบนเิวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. มีกลุ่มวสิาหกจิชุมชนปลูกไม้เทพทาโร ๑ กลุม่/๒๐ ราย พื้นที่การปลกู ๑๐๐ ไร/่ป ี
๒. มีชุมชนนวัตกรรม 1 ชุมชน 
๓. มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการยกระดับมาตรฐาน และมีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 
๔. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ไดร้ับ
การยอมรับจากตลาดและผู้ป่วย จ านวน 3 ผลติภณัฑ ์
๕. รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้นของชุมชนร้อยละ 15  
๖. มีนวัตกรชาวบ้านจ านวน 5 คน 
๗. Learning and innovation platform 3 platforms 
๙. ผลงานตีพิมพ์เชิงคลินิกทางการแพทย์แผนไทยจ านวน 1 ฉบับ 
๑๐. มีงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ๒ ครั้ง 
11.  เป็นการสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
12.  สร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในประเทศไทย  
13.  เกดิการร่วมคิด ร่วมปฏิบตัิทีน่ าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนใหม้ีการจดัท าระบบข้อมลูพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกัน
ได้ทั่วประเทศ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการรักตรัง รักษ์โลก ด้วยมือเรา 
2. ชื่อแผนงาน สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบ       

บูรณาการและเป็นระบบ 
3. แนวทางการพัฒนา สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบ       

บูรณาการและเป็นระบบ 
4. หลักการและเหตุผล ๑. นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

และแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี  มีความมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดยุทธศาสตร์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มี 5 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย  
5 ด้าน คือ  
1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
3) ใช้ประโยชน์และการสร้างการเจริญเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
4) ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
5) การบริหารจดัการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จังหวัดตรังก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ที่ดีและยั่งยนื” 
มีพันธกิจของจังหวัดตรัง ๕ ด้าน ได้แก่ 
๑) มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ให้มีความมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒) พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  
บนความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
๕) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐ 
ซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๔ ด้าน คือ 
๑) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมท่ีมั่นคง
และยั่งยืน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้  
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๓) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสมกับชุมชน/
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พื้นที่และมีความยั่งยืน 
4. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง ตามเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ ๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน โดยเป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อนุรักษ์ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย 
และสัตว์ทะเลหายาก 
5. จากการประชุมเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ที่ประชุมมีมติให้ขับเคลือ่นเมือง
อัจฉริยะ จังหวัดตรัง (Trang Smart City)  4 ด้าน 
1.ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 
2.ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)  
3.ด้านการด ารงชีพอัจฉริยะ (Smart living) 
4 ด้านการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย คือ เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง และเทศบาล 
โคกหล่อ ซึ่งได้ก าหนดผู้ประสานงานหลักของแต่ละด้านให้จดัท าและรวบรวม
โครงการใหส้ านักงานจังหวัดตรัง เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเมืองอัจฉรยิะจังหวัดตรัง 
ทั้งนี้ภายในภายใต้แนวคิด เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่อย่างสงบ 
เมืองสวยสะอาดด้วยธรรมชาติของจังหวัด และเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  
      จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดน 
เป็นประจ าทุกปี ดังนั้นในปี พ.ศ. 2564 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จึงได้บรรจุแผนเพื่อสนับสนุนเครือ่งตรวจวดั
คุณภาพอากาศแบบติดตั้งกึ่งถาวรจังหวัดตรัง และติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพ 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองจังหวัดตรัง เพื่อใช้ใน
การเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศที่ประชาชนจังหวัดตรังอาจได้รับผลกระทบ 
และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการใช้ชีวิตประจ าวันท่ามกลาง
สถานการณ์หมอกควัน ส่ งผลให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดี และความไม่ปลอดภัย 
ในการใช้ชีวิตของประชาชน 
     อย่างไรก็ดี การพัฒนาเมืองสู่อัจฉริยะ ยังคงต้องมีการวางแผนในระดับพื้นที่ 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศได้อย่างใกล้ชิดและสร้างความเช่ือมั่นใน
คุณภาพอากาศ จึงมีความจ าเป็นในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
แบบกึ่งถาวรด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอากาศเฉพาะพื้นที่ 
เพื่อการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็วและสอดคล้องกับพื้นที่ในอีก 9 อ าเภอที่เหลือ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง จึงจัดท า โครงการ 
smart city น าร่องเพื่อพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย
ระบบดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังคุณภาพอากาศได้อย่างใกล้ชิด  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือน ชุมชน 
อ าเภอและจังหวัด ประกอบด้วยกิจกรรม 
 -การคัดแยกขยะมูลฝอย 
-การท าความสะอาดบ้านและพื้นท่ีสาธารณะ(สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ) 
-การมีถังขยะมูลฝอยรองรับขยะมูลฝอยที่สะอาดถูกสุขลักษณะ(Clean 
Garbage Can) 
-การมีระบบเก็บขนขยะมูลฝอยไดต้รงเวลาและครอบคลุมพื้นท่ี ไม่มีขยะตกค้าง/
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ร่วงหล่นตามเส้นทางถนน 
-การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ชุมชน ส านักงาน เพื่อน าส่งก าจัด
ขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักจัดการ 
-การมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 4 ประเภท 
ที่ได้รับการจัดการถูกต้อง ดังนี้ 
ขยะรีไซเคิล    ได้รับการคัดแยกโดยตู้แลกขวดน้ ารีไซเคิลและได้รับการบีบอัด
เรียบร้อยเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บรวบรวมส่งขาย ณ ร้านรับซื้อของเก่า 
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ อันจะสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน 
และท้องถิ่น 
ขยะอินทรีย์    ต้องมีการคัดแยกและแยกทิ้งรวบรวมใส่ถังขยะอินทรีย์และมี
ระบบเก็บขนจากครัวเรือนชุมชน น าไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก , 
น้ าหมักชีวภาพ 
ขยะอันตราย  ต้องมีการคัดแยกและแยกทิ้ง โดยมีจุดรองรับขยะอันตรายที่คัด
แยกเก็บรวบรวมไว้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และถูกหลักวิชาการ เมื่อมี
ปริมาณมากพอในระดับหนึ่ ง  ต้องได้รับการเก็บขน รวบรวมส่งก าจัด  
ณ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเทศบาลเมืองกันตัง ครบถ้วนทุกพื้นที่ 
เพื่อน าส่งก าจัดในภาพรวมทั้งจังหวัดได้ต่อไป 
ขยะทั่วไป     ต้องได้รับการเก็บรวมรวมและเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อีกแล้ว น าไปสู่ระบบบีบอัด เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อช่วยลดพื้นท่ีในการฝังกลบของสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
-การมีระบบข้อมูล Welling Environment Program แสดงผลผ่านหน้าจอ
ออนไลน์ พร้อมเช่ือมโยงระบบข้อมูลการจัดการน้ าเสีย เข้าสู่ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดตรัง โดย(หน่วยเคลื่อนที่โดยเร็ว)สามารถเข้าระงับเหตุและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ได้อย่างทันท่วงท ี

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) ร้อยละความส าเร็จของระบบสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จ.ตรัง 
ได้รับการแก้ไขและจัดการเพื่อน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

2) ระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน ชุมชน เทศบาลนครตรัง 
3) ร้อยละความส าเร็จของ อปท. ที่รับผิดชอบพื้นที่มีกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  เทศบาลนครตรัง 
8. กิจกรรมหลัก “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” 
1. ถังขยะพูดได้   จ านวน  6 ตัวๆละ  50000  บาท รวม  300,000 บาท 
2. GPS ติดรถเก็บขนขยะ 3 อปท.น าร่อง ทน.ตรัง ทม.กันตัง ทต.โคกหล่อ 
อปท. ละ 15 ตัว ๆ ละ  30,000 บาท รวม 450,000 บาท 
3. โดรนบินส ารวจปริมาณขยะ ทน.ตรัง ทม.กันตัง ทต.โคกหล่อ  
จ านวน  3 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท รวม 150,000 บาท 
4. ตู้แลกขวดน้ า 3 อปท.น าร่อง ทน.ตรัง ทม.กันตัง ทต.โคกหล่อ 
ตู้ละ 120,000 บาท รวม 360,000 บาท 
5. เครื่องบีบอัดขยะ 3 อปท.น าร่อง ทน.ตรัง ทม.กันตัง ทต.โคกหล่อ 
ตัวละ 120,000 บาท รวม 360,000 บาท 
รวม 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
ทน.ตรัง ทม.กันตัง ทต.โคกหล่อ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
10. ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ 
๑ ตุลาคม 256๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

11. งบประมาณ 1,620,000.- บาท 
12. ผลผลิต (Output)       ประชาชนจังหวัดตรัง ได้รับข้อมูลข่าวสารและกระตุ้นให้มีการจัดการขยะ

มูลฝอยโดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท และเทศบาลนครตรัง 
มีฐานข้อมูลและมีระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและน าไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักจัดการ 
ท าให้จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมถูกต้อง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

จังหวัดตรัง มีระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอ

วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน แก้ปัญหาการกดัเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และชายฝั่ง 
3. แนวทางการพัฒนา แก้ปัญหาการกดัเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และชายฝั่ง 

4. หลักการและเหตุผล บริเวณตลิ่งริมแม่น้ าตรัง  หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะของริมตลิ่ง เนื่องจากกระแสน้ าแรง 
ท าให้เกิดความเสียหายพังทลายของดินบริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ าตรัง 
ถนนสายท่าสะบ้า-วังหิน และคันทางถนนสายท่าสะบ้า -บ้านปากคลอง 
และยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ปี  เป็นเหตุให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ า
ได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า 
ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการ
กัดเซาะของตลิ่งบริเวณดังกล่าวมายังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตรัง เนื่องจากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณ และ
บุคลากรเพียงพอ ทีจ่ะสามารถด าเนินการเองได้ ด้วยเหตุนี้ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรังพิจารณาแล้วจึงได้ส่งโครงการนี้ เพื่อขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดตรังเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการกดัเซาะตลิ่งรมิแม่น้ าและคอสะพาน 
2. เพื่อลดความเดือดร้อน และป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินให้กับประชาชนใน
พื้นที่ 
3. เพื่อให้พ้ืนท่ีตลิ่งรมิแม่น้ ามีทัศนียภาพเรยีบร้อย สวยงาม 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ าตรังได้รับการปอ้งกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะเพิม่ขึ้น                  
จ านวน 1 แห่ง 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวงัวิเศษ จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ าตรัง ความยาว 300 เมตร 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดตรัง  

10. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 26,000,000.- บาท (ยี่สิบหกลา้นบาทถ้วน) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด 
 12. ผลผลิต (Output) พื้นที่ได้รับสิ่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง ความยาว 300 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

พื้นที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ า มีทัศนียภาพที่
เรียบร้อย สวยงาม ลดปัญหาความเดือดร้อน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน ให้กับประชาชนอยา่งยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชมุชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ ๒ ต าบลนาท่ามใต้  

อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2. ชื่อแผนงาน แก้ปัญหาการกดัเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และชายฝั่ง 
3. แนวทางการพัฒนา แก้ปัญหาการกดัเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และชายฝั่ง 

4. หลักการและเหตุผล บริเวณตลิ่งริมแม่น้ าตรัง  หมู่ที่ ๒ ต าบลนาท่ามใต้  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะของตลิ่ง เนื่องจากกระแสน้ าแรง 
ท าให้เกิดความเสียหายพังทลายของดินบริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ าตรัง 
ถนนสายท่าสะบ้า-วังหิน และยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ปี เป็นเหตุ
ให้ประชาชนผู้อยู่ริมตลิ่งแม่น้ าได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามใต ้ในฐานะผู้ดแูลพื้นท่ี จึงได้ขอสนับสนุน
งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งบริเวณดังกล่าว
มายังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  เนื่องจากเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณ และบุคลากรเพียงพอ ที่จะ
สามารถด าเนินการเองได้ ด้วยเหตุนี้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตรังพิจารณาแล้วจึงได้ส่งโครงการนี้เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดตรัง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการกดัเซาะตลิ่งรมิแม่น้ าตรัง และคอสะพาน 
2. เพื่อลดความเดือดร้อน และป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 
3. เพื่อให้พ้ืนท่ีตลิ่งรมิแม่น้ ามีทัศนียภาพเรยีบร้อย สวยงาม 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าตรังได้รับการปอ้งกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่ที่ ๒ ต าบลนาท่ามใต้  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ าตรัง ความยาว 175 เมตร 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดตรัง  

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) พื้นที่ได้รับสิ่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง ความยาว 175 เมตร
จ านวน 1 แห่ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (Outcome) 

พื้นที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ า มี
ทัศนียภาพที่เรียบร้อย สวยงาม ลดปัญหาความเดือดร้อน เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน ให้กับประชาชนอยา่งอย่างยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองช้างแล่น  
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

2. ชื่อแผนงาน แก้ปัญหาการกดัเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และชายฝั่ง 
3. แนวทางการพัฒนา แก้ปัญหาการกดัเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และชายฝั่ง 

4. หลักการและเหตุผล บริเวณตลิ่งริมคลองยางยวน  หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองช้างแล่น  อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง เนื่องจากกระแสน้ าแรง ท าให้
เกิดความเสียหายพังทลายของดินตามแนวริมตลิ่ง และยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
ทุกๆ ปี เป็นเหตุให้ถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาซึ่งอยู่ริมล าคลองยางยวนได้รับ
ความช ารุดเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่นในฐานะผู้ดูแลพื้นที่จึง
ได้ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา และป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งบริเวณ
ดังกล่าวมายังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  เนื่องจากเกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ ที่จะสามารถ
ด าเนินการเองได้ ด้วยเหตุนี้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังพิจารณา
แล้วจึงได้ส่งโครงการนี้เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวต่อไป 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งรมิคลองยางยวน 
2.  เพื่อป้องกันความช ารุดเสียหายของถนนเลียบรมิคลองยางยวน 
3.  เพื่อให้พื้นที่ตลิ่งริมล าคลองมทีัศนียภาพเรยีบร้อย สวยงาม 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พื้นที่ตลิ่งริมคลองยางยวนไดร้ับการป้องกันและแก้ปัญหาการกดัเซาะเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองช้างแล่น  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน ความยาว 350 เมตร 

9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566 

11. งบประมาณ ๑3,000,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด 

12. ผลผลิต (Output) พื้นที่ได้รับสิ่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน     
ความยาว 3๕0 เมตร จ านวน 1 แห่ง 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (Outcome) 

พื้นที่ ได้ รับการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะของตลิ่ งริมล าคลอง 
มีทัศนียภาพท่ีเรียบร้อย สวยงาม ลดปัญหาถนนช ารุดเสียหาย เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน
อย่างเหมาะสมกับชมุชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง 
2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสตัว์ทะเลหายาก 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสตัว์ทะเลหายาก 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ได้ช่ือว่ามีจ านวนประชากรพะยูนซึ่งเป็นสัตว์สงวน 

มากที่สุดในประเทศไทย โดยร้อยละ 75 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
ของพะยูน ทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันอาศัยอยู่ในจบริเวณทะเลตรัง 
โดยถิ่นอาศัยของพะยูนจะอยู่บริเวณชายฝั่งที่ใกล้แหล่งหญ้าทะเล ซึ่งแหล่ง
หญ้าทะเลทั้งหมดในประเทศไทยมีประมาณ 159,800 ไร่ แต่ในทะเลตรังมี 
แหล่งหญ้าทะเลเพียงแค่ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบจ านวนประชากร
พะยูนกับแหล่งหญ้าทะเลแล้ว ยังไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นการด าเนินการจัดท า
แผน/โครงการอนุรักษ์พะยูน จึงต้องด าเนินการจัดท าแผน/โครงการปลูกและ
ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลควบคู่กันไปด้วย และในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จังหวัด
ตรังมีความเห็นชอบในแผนพะยูนจังหวัดตรังขึ้น ซึ่งเป็นแผนการอนุรักษ์และ
คุ้มครองพะยูน ของจังหวัดตรัง ท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกับแผนพะยูนแห่งชาติ 
ในปัจจุบันอัตราการตายของพะยูนเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ตัวต่อปี และมีแนวโน้มจะ
ของการตายจะเพิ่มมากขึ้น ด้วยสาเหตุปัจจัยหลายประการ จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพื่ออนุรักษ์พะยูน รวมถึงปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้า
ทะเลด้วย โดยที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการโครงการกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์
พะยูน และฟื้นฟูหญ้าทะเลอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการสร้างกลุ่มเครือข่าย และ
กลุ่มประชาชนเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และคุ้มครองพะยูนอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยในจังหวัดตรัง 
2. เพื่อลดอตัราการตายและเพิ่มประชากรพะยูนในจังหวดัตรัง 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกและสิ่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ดูแลพะยูนและ
แหล่งที่อยู่อาศัย 
4. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานศกึษาวิจัยพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศยั 
5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีชายฝั่งจังหวัด 
6. เพื่อสรา้งจติส านึกเยาวชนและชุมชนริมฝั่งทะเลอนัดามันจังหวดัตรัง ในการ
อนุรักษพ์ะยูนและหญ้าทะเล 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. สัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จ านวน 10 ครั้ง ในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอ แนวชายฝั่ง 
2. สามารถตดิตั้งทุ่นแนวเขตหญ้าทะเลในพื้นที่อ าเภอสิเกาจังหวัดตรังได้ 
จ านวน 40 ชุด 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถปฏบิัติการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อพบเห็นพะยูน 
เกยตื้นได้จ านวน 2 รุ่นๆละ 50 คน 
4. มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น ในพื้นที่อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง จ านวน ๒๐,๐๐๐ ต้น 
5. สามารถใหค้วามรู้แกเ่ยาวชน จากการจัดอบรมค่ายเยาวชนมคัคุเทศกค์นรกัษ์
ทะเล เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้และขอ้มูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสทิธิภาพใน
พื้นที่จังหวัดตรัง จ านวน 2 รุ่นๆละ50 คน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. จัดกิจกรรมวันพะยูนแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัของหญ้าทะเล และอนุรักษ์พะยูน จ านวน 1 ครั้ง 
7. มีเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
คน โดยมีโรงเรยีนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐ โรงเรียน 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่ติดทะเล อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอหาดส าราญ 
8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลกัที่ 1ลาดตระเวน คุม้ครอง เฝ้าระวัง พะยูน และแหล่งที่อยู่อาศัย 

ของพะยูน พื้นที่จังหวัดตรัง 
กิจกรรมหลกัที่ 2 ติดตั้งทุ่นแนวเขตหญ้าทะเล  
กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดฝึกอบรมแนวทางและมาตรการปฏิบัติงานช่วยเหลือ

พะยูนกรณเีกยตื้น 
กิจกรรมหลกัที่ 4 ปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพ่ือเป็นอาหารของพะยูน 
กิจกรรมหลกัที่ 5 ค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล  
กิจกรรมหลกัที่ 6 จัดกิจกรรมวันพะยูนแห่งชาต ิ
กิจกรรมหลกัที่ 7 อบรมให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนบริเวณ
ชายฝั่งของทะเลอันดามันของจังหวัดตรัง รวมถึงโรงเรียนบนเกาะลิบง เกาะ
มุกดิ์ และเกาะสุกร ในการอนุรักษพ์ะยูนและหญ้าทะเล 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ลาดตระเวน คุ้มครอง เฝ้าระวัง พะยูน และแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน  
พื้นที่จังหวัดตรัง 
1,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้งทุ่นแนวเขตหญ้าทะเล 
480,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดฝึกอบรมแนวทางและมาตรการปฏิบัติงานช่วยเหลือพะยูนกรณเีกยตื้น 
500,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพือ่เป็นอาหารของพะยูน 
400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ค่ายเยาวชนมัคคเุทศก์คนรักษ์ทะเล 
500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.6 กิจกรรมหลกัที่ 6 
    งบประมาณ 
    ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมวันพะยูนแห่งชาต ิ
400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

8.7 กิจกรรมหลกัที่ 7 
 
 

อบรมให้ความรู้กับนักเรยีนและเยาวชนโรงเรียนบริเวณชายฝั่งของทะเลอันดา
มันของจังหวัดตรัง รวมถึงโรงเรียนบนเกาะลิบง เกาะมุกดิ์ และเกาะสุกร ในการ
อนุรักษพ์ะยูนและหญ้าทะเล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลยัเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชับ วิทยาเขตตรัง 
ผู้ด าเนินงาน มหาวิทยาลยัเทคโนดลยรีาชมงคลศรีวิชับ วิทยาเขตตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ กิจกรรมหลกัที่ 1 - 6 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
กิจกรรมหลกัที่ 7 
ผู้รับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลยัเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชับ วิทยาเขตตรัง 
ผู้ด าเนินงาน มหาวิทยาลยัเทคโนดลยรีาชมงคลศรีวิชับ วิทยาเขตตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

ไตรมาสที่ ๑  ไตรมาสที่ 2     ไตรมาสที่ 3    ไตรมาส 4 
ตุลาคม 2565  -  กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 5,780,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. สัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

    จ านวน 10 ครั้ง ในพื้นที่ 4 อ าเภอ แนวชายฝั่ง 
2. สามารถตดิตั้งทุ่นแนวเขตหญ้าทะเลในพื้นที่อ าเภอสิเกาจังหวัดตรังได้ 

จ านวน 40 ชุด 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถปฏบิัติการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อพบเห็นพะยูน 

เกยตื้นได้จ านวน 100 คน 
4. มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น ในพื้นที่อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัด

ตรัง จ านวน ๒๐,๐๐๐ ต้น 
5. สามารถให้ความรู้แก่เยาวชน จากการจัดอบรมค่ายเยาวชนมัคคเุทศก์คน

รักษ์ทะเล เพื่อให้ถ่ายทอดความรูแ้ละข้อมลูแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดตรัง จ านวน 100 คน 

6. จัดกิจกรรมวันพะยูนแห่งชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัของหญ้าทะเล และอนุรักษ์พะยูน จ านวน 1 ครั้ง 

7. มีเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง ไม่น้อยกว่า 
    ๑,๐๐๐ คน 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (Outcome) 

1. สัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. เพิ่มพ้ืนท่ีแหล่งหญ้าทะเล เพิ่มจ านวนพะยูน และลดการตายของพะยูนใน
พื้นที่จังหวัดตรัง 
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกให้เยาวชน 
ประชาชนกลุ่มอาสาสมัคร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
4.ได้แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น้ าชายฝั่ง 
5. สรา้งเยาวชนมัคคเุทศก์คนรักษ์ทะเล ในพ้ืนท่ีให้มีความรู้เพื่อให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ประชาชนที่มจีิตส านึกและมีความรู้ด้านการอนรุักษ์พะยูนและหญ้าทะเลมากขึ้น 
7. เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ มีจติส านึกและร่วมกันอนุรักษ์
พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสตัว์ทะเลหายาก 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสัตว์ทะเลหายาก 
4. หลักการและเหตุผล พื้นที่ทางทะเลจังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งและมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาศัยพะยูน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 
รวมถึงมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เป็นผลท าได้มีรายได้เข้าประเทศและเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการตายของหญ้าทะเล 
ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพะยูน ซึ่งนับวันหญ้าทะเลยิ่งมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าหากไม่มีกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินแก้ไข และฟื้นฟู 
ในพื้นที ่
  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ แหล่งหญ้าทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาศัยพะยูน 
และสัตว์ทะเลนานาชนิดโดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว องค์กรต่าง ๆ และเพื่อให้
สอดคล้องกับการกระตุ้นการท่องเที่ยว จึงเสนอกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์และในเชิง
ท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยกัน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพะยูน 
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และจังหวัดตรัง 
3. เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม และจิตส านึกของนักท่องเที่ยวและองค์กรต่างๆ  
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล 
4. เพื่อเพิ่มฐานทรัพยากรสตัว์น้ าที่มคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน ์
5. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู อนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อ
สัตว์ทะเลหายากและรักษาคุณค่าวิถีเศรษฐกิจของชุมชนจากการท่องเที่ยว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. สามารถจัดเตรียมพันธุ์หญ้าทะเล พร้อมข้อมูลการปลูกตามหลักวิชาการ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่แนวชายฝั่งจังหวัดตรัง ได้จ านวน 20,000 ต้น 
2. จ านวนชาวบ้านในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมอนุรักษ์และเฝ้าระวังหญ้าทะเล    
๒๐๐ คน 
3. กลุ่มเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หญ้าทะเลตรัง  ๑ กลุ่ม 
4. จ านวนพ้ืนท่ีปลูกหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น  ๑๐  ไร่ 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  พื้นที่แนวชายฝั่ง จังหวัดตรัง 
8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1จัดเตรียมพันธุ์หญ้าทะเลพร้อมข้อมูลการปลูกตามหลักวิชาการ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดเตรียมพันธ์ุหญ้าทะเลพร้อมข้อมูลการปลูกตามหลักวิชาการ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 

  
งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
3,146,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ผู้ด าเนินงาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

9. หน่วยงานด าเนินการ กิจกรรมหลกัที่ 1 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
กิจกรรมหลกัที่ 2 
ผู้รับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ผู้ด าเนินงาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการ 

ไตรมาสที่ ๑  ไตรมาสที่ 2     ไตรมาสที่ 3    ไตรมาส 4 
ตุลาคม 2565  -  กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 3,346,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. สามารถจัดเตรียมพันธุ์หญ้าทะเล พร้อมข้อมูลการปลูกตามหลักวิชาการ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้จ านวน 20,000 ต้น 
2. จ านวนชาวบ้านในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมอนุรักษ์และเฝ้าระวังหญ้าทะเล  
๒๐๐  คน 
3. กลุ่มเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หญ้าทะเลตรัง  ๑ กลุ่ม 
4. จ านวนพ้ืนท่ีปลูกหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น  ๑๐  ไร่ 

๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (Outcome) 

1. มีจ านวนหญ้าทะเลที่พร้อมส าหรับการปลูกให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
2. ชุมชนมีองค์ความรู้  ความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูหญ้าทะเลในพื้นที่ 
ได้ด้วยตนเอง 
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชนเพื่อดูแลและเฝ้าระวังหญ้าทะเล 
ในระยะยาว 
4. พื้นที่หญ้าทะเลที่เพิ่มขึ้น ช่วยเก็บกักคาร์บอนและเพิ่มความปริมาณออกซิเจน 
ท าให้ชุมชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้  
5. พ้ืนท่ีหญ้าทะเลที่เพ่ิมจ านวนข้ึนจะเป็นแหล่งอาหารของพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหา
ยากที่มีมากในจังหวัดตรัง เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ทะเล  สัตว์น้ ามีอุดม
สมบูรณ์ขึ้นเป็นแหล่งรายได้ให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยธุรกิจท่องเที่ยวธรรมชาติ 
หลังจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
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แบบ จ.1-1 

(Project Brief รายโครงการ) 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคญัภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการจัดสร้างทางขึ้น – ลงเรือ (slip way) 
2. ชื่อแผนงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสตัว์ทะเลหายาก 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสัตว์ทะเลหายาก 
4. หลักการและเหตุผล        ด้วยหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน ในอ าเภอสิเกา 

และอ าเภอใกล้เคียง ของจังหวัดตรัง ที่ใช้เรือในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพ 
เช่น หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ต ารวจน้ า กรมประมง มูลนิธิกู้ภัยต่างๆ และชาวประมง ที่ใช้เรือ
ประกอบอาชีพอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง ในพื้นที่ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่แนว
ชายฝั่ง แต่ยังไม่มีทางขึ้น – ลงเรือ (slip way) ส าหรับใช้ในการน าเรือขึ้น - ลง จากน้ า  
       ดังนั้น เพื่อความคล่องตัว และทันเหตุการณ์ในการปฏิบัติงานทางทะเลตามภารกิจ 
และที่ส าคัญ เมื่อมีเหตุเกิดภัยพิบัติทางทะเลหน่วยงานภาครัฐ หรืออาสาสมัครที่ใช้เรือ
ในการกู้ภัยทางทะเลก็จะสามารถด าเนินการได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อความคล่องตัว ความปลอดภัย และทันเหตุการณ์ ในการน าเรือขึ้น – ลง จากน้ า 
ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  สามารถเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัย ในการน าเรือขึ้น – ลง จากน้ า ให้แก่
หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 

7. พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอสิเกา 
8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1จัดสร้างทางขึ้น – ลงเรือ (slip way) 

8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดสร้างทางขึ้น – ลงเรือ (slip way) 
1,800,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

9. หน่วยงานด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
ผู้ด าเนินงาน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

10. ระยะเวลาในการด าเนิน 
     โครงการ 

ไตรมาสที่ ๑  ไตรมาสที่ 2     ไตรมาสที่ 3    ไตรมาส 4 
ตุลาคม 2565  -  กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 1,800,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) สามารถเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ในการน าเรือขึ้น – ลง จากน้ า ให้แก่

หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
      โครงการ (Outcome) 

หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความสะดวก 
และปลอดภัย ในการน าเรือข้ึน – ลง จากน้ า 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 

จังหวัดตรัง 

การด าเนินงาน 
ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน   
  มอบให้ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด

ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด        
  มอบให้ฝ่ายเลขานุการ  ก.บ.จ. ด าเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นท าการศึกษา

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง  ท าหน้าที่  ประสานงาน

เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 
  ด าเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการ .................... 
 

  

2) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่        
ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู แทนภาค
ประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ    
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  

3) การประชุม  ก.บ.จ.  เพ่ือจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551  
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 

 

  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ได้แนบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 
 
 
       

 

 

 

(ลงชื่อ )  ....................................................... 
         ( นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา)   

          ผูว้่าราชการจังหวัดตรัง 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(เฉพาะปีท่ีมีการปรับปรุงหรือทบทวนแผน) 

 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.......... 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

เป้าประสงค์ 1 เศรษฐกิจของจังหวัด
เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล

รวมเพิ่มขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ต่อปี 
2. รายได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 

ต่อปี                                                                                              
เป้าประสงค์ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
1. จ านวนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด   

ร้อยละ 10 ของจ านวนชุมชนหรือ
หมู่บ้านทัง้หมดที่มีปัญหาเกี่ยวกบั 
ยาเสพติด 

2. อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 
100,000 คน กลุ่มคดีความผดิ
เก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ     
ไม่เกินร้อยละ 40 

3. อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 
100,000 คนกลุ่มคดีความผิด
เก่ียวกับทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 95  

เป้าประสงค์ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่าง
ยั่งยืน 
1. พื้นที่ปา่เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.125 
2. ปริมาณขยะในจังหวัดลดลง ร้อยละ 4 
3. คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   

ร้อยละ 100 
4. จ านวนพะยนูเพิ่มข้ึน ปลีะ 7 ตัว 
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หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.......... 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนา 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด  
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ที่มั่นคงและยั่งยืน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศให้มีคุณภาพเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม   
กับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
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Road Map ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและย่ังยืน 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการต้นทาง 

1 โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นตรัง / / / / / 
2 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชอัตลักษณ์ประจ าถิ่น / / / / / 
3 โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา / / / / / 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ / / / / / 
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (ไม้ผล) จังหวัดตรัง / - - - - 
6 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากลของเกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม ่
/ / / / / 

7 โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนพร้อมรองรับตลาด
นักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

/ - - - - 

8 โครงการการจัดการดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่จังหวัดตรัง / / / - - 
9 โครงการเสบียงสัตว์เพ่ือความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ / / / / / 

10 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และการแปรรูป เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม
กับสินค้าเกษตร  

/ / / / / 

11 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก / / / / / 

12 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกเพ่ือเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรัง - - / / / 

13 โครงการกินดี อยู่ดี วิถีตรัง 
 

- / - / - 

ภาคผนวก ค 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการกลางทาง 

1 โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นตรัง  / / / / / 
2 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชอัตลักษณ์ประจ าถิ่น / / / / / 
3 โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา / / / / / 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้  / / / / / 
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (ไม้ผล) จังหวัดตรัง / - - - - 
6 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากลของเกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม ่
/ / / / / 

7 โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนพร้อมรองรับตลาด
นักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

/ - - - - 

8 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และการแปรรูป เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม
กับสินค้าเกษตร 

/ / / / / 

9 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดตรัง / - - - - 
10 โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน - / / / / 
11 โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร - / / / / 

โครงการปลายทาง 
1 โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นตรัง / / / / / 
2 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชอัตลักษณ์ประจ าถิ่น / / / / / 
3 โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา / / / / / 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ / / / / / 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (ไม้ผล) จังหวัดตรัง / - - - - 
6 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากลของเกษตรกร 1 ต าบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม ่
/ / / / / 

7 โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนพร้อมรองรับตลาด
นักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

/ - - - - 

8 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดตรัง / - - - - 
9 โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน - / / / / 

10 โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร - / / / / 
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Road Map ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการต้นทาง 

1 โครงการปรับปรุงห้องน้ า - ห้องสุขา ประจ าแหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์ / - - - - 
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลห้วยบาง 

ต าบลห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   
/ - - - - 

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน งานบูรณะผิวจราจรเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางเข้า
พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ 3,000 ปี ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  

/ - - - - 

4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานวัดเขาแก้ว  

/ - - - - 

5 โครงการกระดับมาตรฐานทางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม / - - - - 
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต้นมะม่วง - ตรัง ทล.

403 เชื่อมโยง ทช.ตง.3027, ตง.1018 อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
/ - - - - 

7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ  

/ - - - - 

8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนกันตังใต้ ด าบลกันตังใต้  / - - - - 
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลนาตา

ล่วง ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
/ - - - - 

10 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน ปรับปรุงผิวจราจรเพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกวังนาคา ต าบลในเตา 

/ - - - - 

11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต้นมะม่วง – ตรัง / - - - - 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ถนนภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

จังหวัดตรัง (ตอนที่ 2)  
/ - - - - 

โครงการกลางทาง 
1 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal (Smart Tourism Initiatives 

Program)  
/ / / / / 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม "เสน่ห์ตรัง"  / / / / / 
3 โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry 

Village: CIV)  
/ / / / / 

4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ 
และเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  

/ / / / / 

5 โครงการผลิตและการบริหารจัดการการแสดงเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนในชีวิตวิถีใหม่ / - - - - 
6 โครงการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่  / / / / / 
7 โครงการกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New 

Normal)  
/ - - - - 

8 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัดตรัง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว โครงการ TRANG CITY BRANDING  

/ / / / / 

9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดตรัง (cultural and traditional tourism)  / / / / / 
10 โครงการ “Trang Arts & Crafts  (เสน่ห์ตรัง ดังกว่าเดิม)”  - / / / / 
12 โครงการมหัศจรรย์สีสันเมืองตรัง  - - / / / 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
13 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง (Trang Sport Series)  / / / / / 
14 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรัง “ตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย”  / / / / / 
15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  - / / / / 

โครงการปลายทาง 
1 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง / / / / / 
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Road Map ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการต้นทาง 

1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสังคมรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรจังหวัดตรัง / / / / / 
2 โครงการเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง  / / / / / 
3 โครงการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม น าคุณภาพชีวิตที่ดี / / / / / 
4 โครงการพัฒนาต้นแบบเรือไฟฟ้า ชนิดเรือหางยาว (หัวโทง) พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า / / / / / 
5 โครงการช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบปัญหาทางอาชีพและกลุ่มเปราะบางให้มีงานท าและมีรายได้ / / / / / 
6 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในพ้ืนที่จังหวัดตรัง / / / / / 
7 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชนอยู่ดีต้นแบบจังหวัดตรัง / / / / / 

โครงการกลางทาง 
1 โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เพ่ิมเงินออมรองรับสังคมผู้สูงอายุ / / / / / 
2 โครงการพัฒนาต าบลเข้มแข็งด้านการควบคุมโรคหรือภัยพิบัติ / / / / - 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนจากข้อมูล TPMAP / / / / / 
4 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง / / / / / 
5 โครงการสื่อสร้างสรรค์ “วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรม มหัศจรรย์เมืองตรัง” / / / / / 

โครงการปลายทาง 
1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรัง สู่ความอยู่ดีมีสุข / / / / / 
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Road Map ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการต้นทาง 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ในท้องที่จังหวัดตรัง 

/ / / / / 

2 โครงการ smart city น าร่องเพ่ือพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการ
ตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม (ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการ
ตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม ด าเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวรด้วย
ระบบดิจิทัล)  

/ - - - - 

3 โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดหายาก (ปลาสร้อยนกเขา และปลาซิวควาย) เพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ / / - - - 
4 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองตุกเกิด หมู่ที่ 6 - - / - - 
5 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - / / / - 
6 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ชุมชน สองข้างทางและริมฝั่ง

แม่น้ าล าคลอง      
- / / / - 

7 โครงการ smart city การจัดการน้ าเสียจังหวัดตรัง / / - - - 
8 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะชุมชน  / / / / / 
9 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอ าเภอหาดส าราญแบบบูรณาการ / / / - - 

10 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอ าเภอสิเกาแบบบูรณาการ  / / / - 

11 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง (จัดวางปะการังเทียมรูปโดม เพ่ือฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเล)  

/ / / / / 
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ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
12 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง (การจัดสร้างบ้านปลา/ซั้งแบบภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง) 
/ / / / / 

13 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง (ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพ่ือการอนุรักษ์) / / / / / 
14 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง (ปลูกและฟ้ืนฟูแหล่งหญ้าทะเล เพ่ือเป็นแหล่ง

อาหารของพะยูน) 
/ / / / / 

15 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง (ลาดตระเวน คุ้มครอง เฝ้าระวัง พะยูน และ
แหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน พ้ืนที่จังหวัดตรัง) 

/ / / / / 

16 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง (ติดตั้งทุ่นแนวเขตหญ้าทะเล) / / / / / 
โครงการกลางทาง 

1 โครงการด าน้ าเก็บขยะทะเล แนวปะการังหรือบริเวณปะการังเทียม / / / / / 
2 โครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้บูมดักขยะ / / / / / 
3 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า อสมท. หมู่ที่ 4 ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง    จังหวัดตรัง - / - - - 
4 โครงการขุดลอกคลองหนองข้ีใต้ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - / - - - 
5 โครงการขุดลอกคลองหลักขัน หมู่ที่ 5 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - / - - - 
6 โครงการขุดลอกคลองห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - - / - - 
7 โครงการขุดลอกคลองห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 7 ต าบลสุโสะ อ าเภอ   ปะเหลียน จังหวัดตรัง - - / - - 
8 โครงการขุดลอกคลองชี หมู่ที่ 2 - - - / - 
9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายฉัตรชัย คงยิ่ง (ลานเท) พร้อมท่อเมน หอถัง หมู่ที่ 3  - - - / - 

10 โครงการขุดลอกฝายห้วยยิงหมี พร้อมประตูฝายและถนนรอบฝายห้วยยิงหมี หมู่ที่ 12 / - - - - 
11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 14 - - - / / 
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12 โครงการขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้ า - - - - / 
13 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ าตรัง หมู่ที่  - - - - / 
14 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ปากแจ่ม / - - - - 
15 โครงการขุดลอกคลองล าซาน ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง  จ.ตรัง / - - - - 
16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 14 - / - - - 
17 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งคลองต้นแบบ  - / / - - 
18 โครงการจัดสร้างทางข้ึน – ลงเรือ (Slip way)  สทช.7 - - / - - 

โครงการปลายทาง 
1 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง (ท าความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนตรังสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายเก็บขยะทะเลและอนุรักษ์ทะเลตรัง) 
/ / / / / 

2 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง  (อบรมด าน้ าอาสาสมัคร พิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

/ / / / / 

3 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง (จัดกิจกรรมวันทะเลโลก)  / / / / / 
4 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง (สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรสัตว์

น้ าโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น)  
- - / /  

5 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง (หลักสูตรขยะทะเลเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน)  

/ / / / / 

6 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง (จัดฝึกอบรมแนวทางและมาตรการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น)  

/ / / / / 

7 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง (ค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล) / / / / / 
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8 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง (จัดกิจกรรมวันพะยูนแห่งชาติ) / / / / / 
9 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง (อบรมให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนโรงเรียน

บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดตรัง รวมถึงโรงเรียนบนเกาะลิบง เกาะมุกด์ และเกาะสุกรในการ
อนุรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล)   

- /  / - 

10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (จัดเตรียมพันธุ์หญ้าทะเลพร้อมข้อมูลการปลูกตามหลักวิชาการ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว)  

/ / - - - 

11 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอนุรักษ์หญ้าทะเล เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน) 

- / / - - 

12 โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า / / / / / 
13  โครงการบูรณาการส่งเสริมไม้เทพทาโรเพ่ือใช้ประโยชน์ทางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และกิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
/ / / / / 

14 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 

/ - - - - 

15 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 

/ - / - - 

16 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองช้างแล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 

/ - / - - 

17 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ าตรัง วัดท่าไทร หมู่ที่ ๒ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด  จังหวัด
ตรัง 

/ - - / - 

18 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ ๔ ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง / - - / - 
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19 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๓  ต าบลท่าพญา อ าเภอ

ปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
/ - - - - 

20 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ ๖ ต าบลบางรัก  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - / - - - 
21 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง  บ้านวังหิน  หมู่ที่ ๑๒  ต าบลหนองช้างแล่น   

อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
/ / - - - 

22 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณโค้งตูลูลูด)  
ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

/ - / - - 

23 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง  หมู่ที่ ๑  ต าบลห้วยนาง  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  / - / - - 
24 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน หมู่ที่ ๒  ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัด

ตรัง 
- - / - - 

25 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง  บ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่ ๖  ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 

- - / - - 

26 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสว่าง  บ้านห้วยเหรียง  หมู่ที่ ๓  ต าบลนาโต๊ะหมิง  อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

- / - - - 

27 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองสว่าง  บ้านโคกหว้าน หมู่ที่ ๒  ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

- / - - - 

28 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูรา บ้านนางอ หมู่ที่ ๑๐  ต าบลนาท่ามเหนือ  อ าเภอเมือง
ตรัง  จังหวัดตรัง 

/ - - - - 

29 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูรา บ้านยางขาคีม หมู่ที่ ๔ ต าบลล าภูรา  อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

/ - - - - 
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30 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ขุมชนต้นปรง  ชุมชนรัษฎา เทศบาล

ต าบลวังวิเศษ  หมู่ที่ ๑ และ ๔ ต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
- - / - - 

31 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเลบ้านหลังเขา  หมู่ที่ ๕ ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง - - / - - 
32 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองปากปรน  หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัด

ตรัง 
- / - - - 

33 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมืองตรัง  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - / - - - 
34 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมืองตรัง  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - / - - - 
35 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักและระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนปะเหลียน  อ าเภอปะเหลียน  

จังหวัดตรัง 
/ - - - - 

36 โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง ช่วงที่ 2  / - - - - 
37  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหานปากสุหรา  - - - - / 
38 โครงการเรียงหินพนังก้ันน้ า ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - - - - / 
39 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองนางน้อย หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง 
- - - - / 

40 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินใหญ่ หาดคลองสน หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา    
จังหวัดตรัง 

- - - - / 

41 โครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณหาดคลองสน - หาดหัวหิน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อหิน      
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

- - / - - 

42 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าสายเทศบาล 12 ริมแม่น้ าตรัง   - - / - - 
43 โครงการสร้างฝายน้ าล้น คลองน้ าตกร้อยชั้นพันวัง หมู่ที่ 11 / - - - - 
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44 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า คลองชี พร้อมวางผนังหินหมู่ที่ 12 / - - - - 
45 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าจุดวัดเหรียงท่าไทร - / - - - 
46 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าช่วงที่ 1 ไสนาว-ล าซาน หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 คลองล าซาน – ศูนย์ป่าสาคู หมู่ที่ 1 

ต าบลโคกสะบ้า หมู่ที่ 7 ต าบลนาข้าวเสีย 
- / - - - 

47 โครงการสร้างผนังก้ัน/เขื่อนตลิ่งพังคลองปากปรน - / - - - 
48 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าท่าเทียบเรือแหลมลูกไม้ - / - - - 
49 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรังหลังวัดไพรสณฑ์ – บ้านอดีตผู้ใหญ่จิตร ต.นาตาล่วง อ.เมือง

ตรัง จ.ตรัง 
- - / - - 
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