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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
1.1 ที่ตั้ง  

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย  ติดกับทะเลอันดามัน 
แห่งมหาสมุทรอินเดีย  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,121,119 ไร่       
มีขนาดพ้ืนที่ ใหญ่ เป็นลําดับที่  4 ของภาคใต้  และลําดับที่  33 ของประเทศ อยู่ห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัด
ยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จํานวน 46 เกาะ โดยมีเกาะที่สําคัญ เช่น  เกาะลิบง 
ซ่ึงเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นต้น  โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
1.2 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ   

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไป พื้นที่ราบเรียบมีจํานวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาว
จากเหนือจรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ปุาประมาณ    
ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพปุาเป็นปุาดิบชื้น สําหรับพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีปุาชายเลนที่ยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
1) ฤดูกาล จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย

สูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบน 
จะมีฝนตกชุก   เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย สําหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อย
จึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทร
อินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 
จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน   
มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด 
กั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน  
มหาสมุทรอินเดีย 
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1.1 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝน
ตกสม่ําเสมอในปริมาณ 118.7-730.2 มิลลิเมตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้าง
น้อย 

1.2 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

2) ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเป็นฤดูกาล        
2 ชนิด คือ 

2.1  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2.2  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 

3) อุณหภูมิของอากาศปี 2561 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 32.86 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี 24.05 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2561 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 80.83% ความชื้น
สัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 97.1% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี 42.1% 

ปริมาณฝนปี 2561  ปริมาณฝนตกตลอดปี 2,315.0 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตก
ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป  มีทั้งหมด 185 วัน  

 

แผนภูมิแสดงปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตก  ปี 2542 – 2561 

 
 

1.4 แหล่งน้้าส้าคัญ 
แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีต้นกําเนิดอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาด้านทิศตะวันออกของจังหวัด    

ส่วนใหญ่เป็นลําน้ําสายสั้นๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้านทิศตะวันตก มีจํานวนรวม
ทั้งหมด 176 สาย ประกอบด้วยแม่น้ําสายสําคัญ 2 สาย คือ  
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   1) แม่น้้าตรัง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง
และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่  มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ 7 สาย 
ได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลําภูรา และคลองนางน้อย 
แม่น้ํานี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 5 อําเภอ คือ อําเภอรัษฎา อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ อําเภอเมืองตรัง 
และอําเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากน้ํากันตัง อําเภอกันตัง 

2) แม่น้้าปะเหลียน  มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล   
มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลองลําแคลง 
คลองลําปลอก คลองห้วยด้วน  คลองลําพิกุล  คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองลําชาน      
ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 2 อําเภอ คือ อําเภอย่านตาขาว และอําเภอปะเหลียน  แล้วไหลลงสู่ทะเล    
อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น้ําปะเหลียน อําเภอปะเหลียน 

 

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด  3,121,119 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 1,659,188 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 53.16  และพ้ืนที่ปุาไม ้1,292,632 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่
ถือครองทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ํามันและไม้ผล ได้แก่  ทุเรียน มังคุด 
เงาะ พ้ืนที่นา นอกจากนั้นเป็นที่อยู่ อาศัย พืชไร่สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และท่ีรกร้าง  
 

3. การปกครอง 

จังหวัดตรังมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 87 ตําบล 723 หมู่บ้าน และมี
การบริหารราชการ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  จํานวน 34 หน่วยงาน ได้แก่ 
1.1 สังกัดกระทรวงมหาดไทย    7 หน่วยงาน 
1.2 สังกัดกระทรวงคมนาคม     1 หน่วยงาน 
1.3 สังกัดกระทรวงแรงงาน     4 หน่วยงาน 
1.4 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   6 หน่วยงาน 
1.5 สังกัดกระทรวงการคลัง     1 หน่วยงาน 
1.6 สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม    1 หน่วยงาน 
1.7 สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 หน่วยงาน 
1.8 สังกัดกระทรวงพาณิชย์     1 หน่วยงาน 
1.9 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    2 หน่วยงาน 
1.10 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยงาน 
1.11 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    1 หน่วยงาน 
1.12 สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  1 หน่วยงาน 
1.13 สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   1 หน่วยงาน 
1.14 สังกัดกระทรวงยุติธรรม    3 หน่วยงาน 
1.15 สังกัดกระทรวงพลังงาน    1 หน่วยงาน 
1.16 สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี    1 หน่วยงาน 
1.17 ไม่สังกัดกระทรวง     1 หน่วยงาน 

2) การบริหารราชการส่วนกลาง จํานวน 70 หน่วยงาน ได้แก่ 
2.1 สังกัดกระทรวงคมนาคม     5 หน่วยงาน 
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2.2 สังกัดกระทรวงแรงงาน     1 หน่วยงาน 
2.3 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   12 หน่วยงาน 
2.4 สังกัดกระทรวงการคลัง     4 หน่วยงาน 
2.5 สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 หน่วยงาน 
2.6 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    15 หน่วยงาน 
2.7 สังกัดกระทรวงพาณิชย์     2 หน่วยงาน 
2.8 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    6 หน่วยงาน 
2.9 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10 หน่วยงาน 
2.10 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    2 หน่วยงาน 
2.11 สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
2.12 สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   2 หน่วยงาน 
2.13 สังกัดกระทรวงยุติธรรม    1 หน่วยงาน 
2.14 สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี    2 หน่วยงาน 
2.15 สังกัดกระทรวงกลาโหม    5 หน่วยงาน 

๓) รัฐวิสาหกิจ        19 หน่วยงาน  
  ๔) หน่วยงานอิสระ       16  หน่วยงาน 
๕) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    1 แห่ง 
5.2 เทศบาล      22 เทศบาล 
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบล     77 อ.บ.ต. 
 
 

4. ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 
จํานวนประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่  14  มีนาคม 2562 มีจํานวน 643,171 คน ชาย 

328,349 คน หญิง 314,822 คน  และมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 229,562 ครัวเรือน ประชากร
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 130.79 คน 
ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

จํานวนประชากรจังหวัดตรัง ณ  วันท่ี  14  มีนาคม 2562 

อ้าเภอ 
ระยะทาง 

(กม.) 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
อบต. 

จ้านวน 
ต้าบล 

เทศบาล 
จ้านวน 
หมู่บ้าน 

จ้านวน 
บ้าน 

ราษฎร 
ชาย 

ราษฎร 
หญิง 

รวม 
ราษฎร 

เมืองตรัง - 533.873 12 15 4 121 65,317 74,686 82,230 156,916 
กันตัง 24 609.635 13 14 1 83 28,104 43,214 43,683 86,897 
ปะเหลยีน 44 973.130 8 10 3 86 22,743 33,152 34,233 67,385 
ย่านตาขาว 22 431.057 6 8 3 67 21,023 31,438 33,034 64,472 
สิเกา 33 523.983 4 5 3 40 13,6730 19,247 19,089 38,336 
ห้วยยอด 28 747.274 14 16 5 133 33,418 46,981 47,834 94,815 
วังวิเศษ 60 477.125 5 5 1 68 15,003 21,648 21,930 43,578 
นาโยง 12 165.017 6 6 1 53 14,594 21,550 22,998 44,5842 
รัษฎา 57 232.425 5 5 1 50 10,932 14,419 14,897 29,316 
หาดสําราญ 59   224.000  3 3 - 22 4,755 8,487 8,421 16,908 

รวม -  4,917.519 76 87 22 723 229,562 314,822 328,349 643,171 
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5. ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  83.84  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 15.95 และ
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.20  
5.1 ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา 

1) จํานวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  

ศาสนา 
เพศ 

รวม(คน) ร้อยละ 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

พุทธ 156,777 165,736 322,513 83.95 

คริสต ์ 313 366 679 0.18 

อิสลาม 30,168 30,760 60,928 15.86 

ซิกส ์ 12 13 25 0.01 

ฮินด ู -    1 1 0.00  

อื่นๆ 18 20 38 0.00 

รวม 187,288 197,961 386,355 100 
 

2) จํานวนศาสนสถาน  
ล้าดับ รายการ   จ้านวน 

1 วัด   108  แห่ง 
2 สํานักสงฆ์  49 แห่ง 
3 มัสยิด       152 แห่ง 
4 โบสถ์คริสต์   14  แห่ง 

 

3) จํานวนพระภิกษุ สามเณร  
ที ่ รายการ   จ้านวน 
1 พระภิกษุ   1,218รูป 
2 สามเณร   225 รูป 
3 ชี   30  คน 
4 ศิษย์   67  คน 

 
ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาคริสต์และ

อิสลาม  ภายในจังหวัดตรังแต่ละอําเภอและตําบลจะมีวัดศาสนาพุทธ สํานักสงฆ์  อยู่เกือบทุกแห่ง 
ประชาชนชาวไทย   ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการถือศีล
กินเจ ตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ  สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก  ส่วนศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อยตามประเพณีของชาว
จีนไปบ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา  แต่ก็ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งแต่อย่างใด ต่างก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
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ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพ้ืนเมืองชาวตรังปฏิบัติตามครรลอง      
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา             
ซึ่งสืบเนื่องมาจากอินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่เป็นเมืองเอกวัฒนธรรม   
ของตรัง จึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วันตรุษ วันสารท พิธีทางศาสนา   

 

5.2 ด้านศิลปะวัฒนธรรม  
จังหวัดตรังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะการแสดงและหัตถกรรม  

ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกปุา ศิลปะหัตถกรรม เช่น การประดิษฐ์เสื่อเตย มีดพร้า
(นาปูอ) ผ้าทอพ้ืนเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก  

ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยังคง
ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา  แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีของ
ชาวตรังที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่  

- ประเพณีแต่งงาน จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับประทาน
อาหาร  จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน  โดยเจ้าภาพเป็น       
ผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย สําหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่หรือ
รับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน       
แต่งกายตามสบาย  เมื่ออาหารชนิดสุดท้ายขึ้นโต๊ะ หลังจากรับประทานเสร็จ  แขกก็จะกลับหมด     
ให้เจ้าภาพมีเวลาจัดเก็บทําความสะอาดสถานที่ต่อไป 

-  ประเพณีงานศพ  เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์แผ่น
ประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย สาเหตุการตาย  สถานที่ตั้งศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ และ
รายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน ร้านค้าทั่วไป และ
จะส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือความสะดวกของ
แขกที่ไปและความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย ในงานจะมีญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงไปร่วมงานคับคั่ง แขกที่
ไปในงานทุกคนจะได้รับบัตรขอบคุณ  ในบัตรระบุ วันที่ เวลา  สถานที่เผาหรือฝังศพไว้ ในวันเคลื่อน
ศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจํานวนมาก การเคลื่อนศพ
ออกจากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน เมื่อถึงปลายทางแล้ว       
รถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ําใจจากเจ้าภาพ    

-  ประเพณีกินเจ  จะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ํา ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของจีน โดยจัดปีละครั้ง
ในงานมีฝุายพิธีการจัดโต๊ะบูชา  ฝุายอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฝุายอ่านบทสวดมนต์ร่วมกันประกอบพิธี
กินเจ และเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันกําหนด เพ่ือให้ร่างกายบริสุทธิ์และอัญเชิญสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้มาเป็นพยานในการ
ประกอบพิธีกินเจ ส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์ และเต๋า เพ่ือให้เกิดศรัทธาในการ
รักษาศีล    
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6. โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 

6.1 ไฟฟ้า 
ไม่มีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ มีไฟฟูาใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่หวงห้าม 

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง จึงต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากผู้ดูแลพ้ืนที่นั้นๆ ก่อนการขยายเขต
ระบบไฟฟูาจําหน่ายไฟฟูาเข้าไป 
 รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟูาปี 2561 จํานวน 875,625,200.8 บาท 
 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟูาสูงสุดในปัจจุบัน 174.56 เมกะวัตต์ 

 

สถานการณ์มีไฟฟูาใช้แต่ละอําเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

อ้าเภอ 

ระดับหมู่บ้าน ระดับหลังคาเรือน 

หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

มีไฟฟ้าใช้
แล้ว 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 
(ราย) 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว 
(ราย) 

ยังไม่มีระบบไฟฟ้า 

ไม่มีไฟฟ้า
(ราย) 

มีปัญหา
(ราย) 

เมือง 119 119 59,700 59,625 75 0 
สิเกา 40 40 14,463 14,316 147 0 
นาโยง 53 53 16,006 15,916 42 48 
กันตัง 95 95 25,384 25,322 12 50 
ย่านตาขาว 67 67 18,792 18,666 126 0 
ปะเหลียน 85 85 18,180 18,079 30 71 
หาดสําราญ 22 22 5,430 5,414 16 0 
ห้วยยอด 132 132 28,447 28,344 85 18 
วังวิเศษ 43 43 9,903 9,893 10 0 
รัษฎา 36 36 9,922 9,922 0 0 

รวม 202,597 201,956 502 187 
 

6.2 ประปา  
6.2.1 การแบ่งเขตการบริหารงานการประปา  

1) พ้ืนที่จ่ายน้ําแบ่งตามเขตอําเภอ  ประกอบไปด้วย 4 อําเภอ  ประกอบไปด้วย 4 
อําเภอ  ได้แก่ 
    อําเภอเมือง  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ําประปา  ได้แก่ 

- เทศบาลนครตรัง   ( ไม่มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- เทศบาลตําบลโคกหล่อ  ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.หนองตรุด   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บ้านโพธิ์   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บ้านควน   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บางรัก   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโต๊ะหมิง   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาตาล่วง   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 



8 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 
 

  อําเภอนาโยง  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ําประปา  ได้แก่ 
- เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงเหนือ   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงใต้   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 

    อําเภอสิเกา  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ําประปา  ได้แก่ 
- อบต.นาเมืองเพชร  ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 

    อําเภอย่านตาขาว  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ําประปา  ได้แก่ 
- อบต. ทุ่งค่าย   ( มีการผลิตน้ําจ่ายในพ้ืนที่ ) 

2) พ้ืนที่ให้บริการ  34.50 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อให้บริการ 444,768 เมตร 
6.2.2  กําลังการผลิตน้ําประปา/ผลผลิตที่ได้ 

- กําลังการผลิต  25,000 ลบ.ม / วัน 
- ปริมาณน้ําผลิต 688,703 ลบ.ม / เดือน 
- ปริมาณน้ําผลิตจ่าย 656,076 ลบ.ม / เดือน 
- ปริมาณน้ําจําหน่าย 308,924 ลบ.ม / เดือน 

6.2.3 จํานวนผู้ใช้น้ําประปาทั้งหมด 17,878 ราย 
6.3 โทรศัพท์ 

จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้า
จังหวัดตรัง จํานวน 112 ชุมสาย  เลขหมายเต็ม 33,902  เลขหมาย เปิดใช้ 15,133 เลขหมาย 

 

6.4 ด้านการคมนาคม 
การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ 
1. การคมนาคมทางบก 

1.1 ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสาย
หลักในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอําเภอต่าง ๆ 
สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง 

1.2 ทางรถไฟ มีบริการรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆละ 
1 ขบวน และขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 ขบวน 

2. การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานตรัง ปัจจุบันมี 3 สายการบินให้บริการคือ สาย
การบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินนกแอร์ รวม 16 เที่ยวบินต่อวัน 
(ไป 8 เที่ยวบิน กลับ 8 เที่ยวบิน) 

3. การคมนาคมทางน้ํา 
3.1 ท่าเรือพาณิชย์  จํานวน 5 ท่า คือ 

1) ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ําตรัง ตําบลกันตัง 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์, เรือลําเลียงสินค้า 

2) ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส 
ที่ตั้งบริเวณแม่น้ําตรัง ตําบลบางเปูา อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบเรือสินค้าประเภทเทกอง ,  
เรือ ลําเลียงสินค้า  

3) ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณ
แม่น้ําตรัง ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง, เรือลําเลียงสินค้า 
ขนาด 1,500 ตันกรอส  

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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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4) ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้ําตรัง ตําบลบ่อ
น้ําร้อน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ / เรือลําเลียงสินค้า ขนาด 1,500-
2,500 ตันกรอส  

5) ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้งบริเวณแม่น้ําตรัง 
หมู่ที่ 2 ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ    
สามฝุาย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย( IMT-GT) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง 
บังคลาเทศ-อินเดีย- พม่า – ศรีลังกา - ไทย  

3.2 ท่าเรือท่องเที่ยว  จํานวน 4 ท่า คือ  
1) ท่าเทียบเรือปากเมง ที่ตั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตําบลไม้ฝาด 

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
2) ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ที่ตั้งบริเวณบ้านควนตุ้งกู อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง     

เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน วิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู
กับเกาะมุกด์ 

3) ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
เป็นเรือโดยสารและบืพลาใบจักรยาวและเรือโดยสารขนาดใหญ่  

4) ท่าเทียบเรือเกาะสุกร ที่ตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน  - ท่าเรือประมงเข้า-ออก    
มีจํานวน 34 ท่า/แพปลา 

 

7. การเกษตรและปศุสัตว์ท่ีส้าคัญ 

 

7.1 การเกษตร 
7.1.1 พื้นที่ท้าการเกษตร จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด  3,121,119 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ถือ

ครองเพ่ือการเกษตร 1,659,188 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 53.16 ของพ้ืนที ่มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด จํานวน  
1,659,188 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จํานวน  220,647 ครัวเรือน  โดยอําเภอที่มีพ้ืนที่
ทําการเกษตรมากท่ีสุด คือ ห้วยยอด รองลงมาคือ อําเภอเมืองตรัง และปะเหลียน ตามลําดับ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอําเภอ ปี 2561 
 

ที ่ อ้าเภอ พืน้ทีท่ั้งหมด  
(ไร่) 

พืน้ทีท่้าการเกษตร 
(ไร่) 

ครัวเรือนทั้งหมด 
(ครัวเรือน) 

ครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

1 เมืองตรัง 342,470 221,771 62,293 13,495 
2 กันตัง 381,058 172,227 27,044 8,893 
3 ย่านตาขาว 269,410 165,555 20,326 9,156 
4 ปะเหลยีน 606,311 240,154 21,821 10,014 
5 สิเกา 296,694 142,873 13,180 6,353 
6 ห้วยยอด 492,106 261,787 32,167 15,021 
7 วังวิเศษ 324,402 241,063 14,628 7,342 
8 นาโยง 103,135 93,955 14,068 6,690 
9 รัษฎา 160,858 71,333 10,576 5,147 
10 หาดส้าราญ 144,675 48,470 4544 2,423 

รวม 3,121,119 3,121,119 1,659,188 220,647 
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7.1.2 พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
จังหวัดตรัง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ 2 ชนิด คือ ยางพารา และปาล์มน้ํามัน โดย

ยางพารามี พ้ืนที่ปลูก จํานวน 1.46 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย 88 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด            
มีเกษตรกร 67,427 ครัวเรือน  โดยปลูกกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอําเภอ สําหรับปาล์มน้ํามัน เป็นพืช
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึน โดยปลูกทดแทนพ้ืนที่ยางพาราที่หมดอายุกรีด และขยายไปใน
พ้ืนที่ลุ่มต่ํา พื้นที่นาร้าง ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ 2.2 แสนไร่ เกษตรกร 16,222 ครัวเรือน โดยมีพ้ืนที่ปลูก
สําคัญ ได้แก่ อําเภอวังวิเศษ อําเภอสิเกา และอําเภอกันตัง สําหรับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญ
รองลงมา ได้แก่ ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสวน
หลังบ้าน และมีแนวโน้มลดลงเพราะมีราคาไม่แน่นอน  พ้ืนที่ปลูกกระจายในทุกอําเภอ สําหรับข้าว 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกหลักใน 3 อําเภอ คือ ห้วยยอด นาโยง และอําเภอเมืองตรัง  

 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ปี 2561 

ชนิด/ชื่อพืช 
พ้ืนที่ปลูก  

(ไร่) 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม  

(ตัน) 
มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

1. ไม้ยืนต้น 1,681,101 1,409,771 886,546 14,622 
    ยางพารา 1,459,070 1,217,535 308,070 12,887 
    ปาล์มน้ํามัน 222,032 192,236 578,476 1,735 
2. ไม้ผล 12,176 10,591 2,007 33.9 
    เงาะ 1,713 1,605 958 17.0 
    ทุเรียน 2,315 1,876 969 82.37 
    มังคุด 3,461 3,059 1,311 24.25 
    ลองกอง 4,606 4,215 1,582 20.57 
3. ข้าว 10,071 10,017 4,240 59.36 

 

แผนภูมิแสดงพ้ืนที่ให้ผลผลิตและมูลค่าด้านการเกษตร  ปี 2561 
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1) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  มูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของสาขา
เกษตรกรรมมาจากยางพารา และปาล์มน้ํามัน ข้อมูลยางพารา ในปี 2561  

- จํานวนครัวเรือนปลูกยางพารา จํานวน      67,427  ครัวเรือน 
- พ้ืนที่ปลูกยางพารา   จํานวน  1,459,070 ไร่  
- เนื้อท่ีเก็บเก่ียว    จํานวน  1,217,437 ไร่  
- ผลผลิตยางพารา   จํานวน     308,070 ตัน  
- มูลค่ายางพารา   จํานวน       12,887 ล้านบาท 
 

ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจําปี 2561 

ที ่ อ้าเภอ จ้านวน
ครัวเรือน 

เน้ือที่ปลูก  
(ไร่) 

เน้ือทีเ่ก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 8,756 156,518 128,871 33,047 1,382 
2 กันตัง 7,937 160,393 103,761 26,338 1,102 
3 ย่านตาขาว 7,952 146,650 128,151 32,176 1,346 
4 ปะเหลยีน 10,292 218,940 172,544 43,399 1,815 
5 สิเกา 4,403 131,437 114,451 29,165 1,220 
6 ห้วยยอด 10,711 265,469 254,982 63,918 2,674 
7 วังวิเศษ 6,507 197,522 154,702 39,786 1,664 
8 นาโยง 4,889 74,825 63,509 15,930 666 
9 รัษฎา 3,746 73,423 67,583 17,125 716 

10 หาดสําราญ 2,234 33,893 28,883 7,186 301 
รวม 67,427 1,459,070        1,217,437 308,070 12,887 

 

2) ปาล์มน้ํามัน  มีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนักแต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง ข้อมูลปาล์มน้ํามัน ในปี 
2561 สรุปดังนี้ 

- จํานวนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ํามัน  จํานวน      16,222 ครัวเรือน 
- พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ํามัน  จํานวน    222,032 ไร่  
- เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว    จํานวน    192,236 ไร่  
- ผลผลิตปาล์มน้ํามัน   จํานวน    578,476 ตัน  
- มูลค่าปาล์มน้ํามัน   จํานวน    1,735.43 ล้านบาท 

 
ข้อมูลปาล์มน้ํามันของจังหวัดตรัง ประจําปี 2561 

 

ที ่ อ้าเภอ จ้านวน
ครัวเรือน เน้ือที่ปลูก   (ไร่) เน้ือทีเ่ก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 2021 18,968 17,593 51,196 153.59 
2 กันตัง 1,990 25,169 22,393 64,716 194.15 
3 ย่านตาขาว 1,039 11,171 9,627 28,082 84.25 
4 ปะเหลยีน 1204 16,488 14,341 41,288 123.86 
5 สิเกา 2,166 53,634 44,873 142,831 428.49 
6 ห้วยยอด 2,854 33,303 31,015 92,270 276.81 
7 วังวิเศษ 2,800 42,503 33,932 106,038 318.11 
8 นาโยง 521 3,542 3,216 9,294 27.88 
9 รัษฎา 874 10,481 9,046 25,464 76.39 

10 หาดสําราญ 753 6,773 6,200 17,298 51.89 
รวม 16,222 222,032 192,236 578,476 1,735.43 
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ข้อมูลข้าวของจังหวัดตรัง ประจําปี 2561 
 

ที ่ อ้าเภอ 
จ้านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ปลูก   

(ไร่) 
เน้ือทีเ่ก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 818 2,172 2,172 1,001 14.01 
2 กันตัง 10 123 123 42 0.58 
3 ย่านตาขาว 19 257 257 97 1.36 
4 ปะเหลยีน 90 328 328 167 2.34 
5 สิเกา 64 64 64 23 0.32 
6 ห้วยยอด 192 760 760 294 4.12 
7 วังวิเศษ 48 210 210 89 1.25 
8 นาโยง 2,335 6,108 6,108 2,510 35.14 
9 รัษฎา 12 38 38 13 0.18 

10 หาดสําราญ 9 11 11 4 0.06 
รวม 3,573 10,071 10,071 4,240 59.36 

 
3) เปรียบเทียบสภาพการณ์ด้านกสิกรรมที่สําคัญระหว่างปี  2560 กับปี  2561 

    ยางพารา พ้ืนที่ปลูกยางมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มลดลง 
และมูลค่าผลผลิตลดลงจากปี 2560 เนื่องจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตเฉลี่ยต่ํากว่าปี 2560 

 ปาล์มน้ํามัน พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ํามันเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการปลูกทดแทนยางพารา 
ปริมาณผลผลิตลดลง เป็นผลจากการทบแล้งของปาล์มน้ํามันในช่วงสร้างตาดอกทําให้ผลผลิตทิ้งช่วง 
มูลค่าผลผลิตภาพรวมจึงมีแนวโน้มลดลง 

 ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง พ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากราคา
ผลไม้ตามฤดูกาลในปัจจุบันไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากในปี 2561 มีการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเหมาะสมส่งผลให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและราคา
ทุเรียนที่เพิ่มขึ้น 

 ข้าว พ้ืนที่ปลูกข้าว ผลผลิต และมูลค่า มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่
ใช้บริโภคในครัวเรือน  

 

ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการณ์ด้านกสิกรรมที่สําคัญระหว่างปี  2560  กับปี 2561 
 

พืช 
พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

ยางพารา 1,542,824 1,459,070 312,553 308,070 18,128 12,887 
ปาล์มน้ํามัน 182,337 222032 460,186 578476 1,610 1,735 
เงาะ 1,713 1713 571 958 5.7 17.0 
ทุเรียน 2,282 2315 440 969 17.6 82.4 
มังคุด 3,536 3461 699 1311 7.0 24.2 
ลองกอง 4,645 4606 297 1582 3.6 20.6 
ข้าว 12,063 10,071 4,986 4,240 74.8 59.4 
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7.2 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
7.2.1 การประมง  
จังหวัดตรังมีแนวชายฝั่งประมาณ ๑๑๙ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอสิเกา 

อําเภอกันตัง อําเภอหาดสําราญและอําเภอปะเหลียน มีชุมชนชาวประมงชายฝั่ง ๕๕ ชุมชน             
มีเรือประมงพาณิชย์ประมาณ 234 ลํา ส่วนใหญ่เป็นเรือประเภทอวนลาก ทรัพยากรประมงถือว่ามี
ความสําคัญกับประชาชน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น 
โรงงานปลาปุน โรงงานน้ําแข็ง โรงงานปลากระป๋อง เป็นต้น 
จังหวัดตรังมีความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม้ชายเลน  มีเกาะแก่งจํานวนมาก ทําให้ทรัพยากรสัตว์น้ํามี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการประกอบการประมงทะเล ในรูปแบบประมงพ้ืนบ้าน และพาณิชย์  

 

- การท้าการประมงแบบพื้นบ้าน  ชาวประมงพ้ืนบ้าน ในเขตพ้ืนที่  5 อําเภอ 
ประกอบด้วย อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอย่านตาขาว อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน 
ที่มีอาชีพทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ราว 5,129 ครัวเรือน  มีการใช้เครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน
ตามฤดูกาลที่เหมาะสมและแต่ละครัวเรือนมีเครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด  เช่น อวนลอยกุ้ง/ปลา 
อวนปู ลอบหมึก ไซ เบ็ดราว เป็นต้น ใช้แรงงานในครัวเรือนแต่ละครั้งออกทําการประมง 1 - 3 คน 
ทําการประมงตั้งแต่บริเวณชายฝั่งและห่างฝั่งออกไปไม่เกิน 10 กิโลเมตร ตามศักยภาพของความยาว
เรือประมงที่ใช้ทําการประมงเป็นหลัก มีรายได้ตั้งแต่วันละ 500 - 2,000 บาท โดยนําสัตว์น้ําที่ได้
จําหน่ายในตลาดท้องที่หรือผู้รวยรวมในชุมชน ใช้เวลาออกทําการประมงได้ประมาณปีละ 9 เดือน 
(ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เฉลี่ยเดือน
ละไม่เกิน 25 วัน ทั้งนี้โดยปกติในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงมรสุมชาวประมงเรือเล็กไม่
สามารถออกทําการประมง จึงต้องหาอาชีพนอกภาคการประมงเสริมเพ่ือเป็นรายได้หรือใช้เวลา
ดังกล่าวเพ่ือซ่อมเรือ เครื่องมือประมงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการออกทําการประมงในฤดูถัดไป  

- การท้าการประมงเชิงพาณิชย์  ในเขตพ้ืนที่อําเภอกันตัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปากแม่น้ํามีร่องน้ํา
เส้นทางการเดินเรือขนาดใหญ่ทุกชนิด มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทําให้เป็น
แหล่งชุมชนที่ประกอบอาชีพทําการประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งที่ เป็นคนดั้งเดิม และย้ายถิ่นเข้ามาทําการ
ประมง มีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือธุรกิจต่อเนื่องกับการประมง เช่น ท่าเทียบเรือ ห้องเย็น แพปลา 
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือประมงที่ใช้ เช่น อวนลาก อวนลอย อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก 
ทั้งนี้เรือประมงพาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยการประมง ประกาศกระทรวง และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกําหนดถึงจะออกทําการประมงได้ แรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว สามารถ
ทําการประมงได้ตลอดทั้งปี สัตว์น้ําที่ทําการประมงได้ส่งขายให้กับแพปลา  ห้องเย็น โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทั้งในและต่างพ้ืนที่ และยังมีบางส่วนส่งไปยังตลาดกลางสัตว์น้ําระดับประเทศ 

 

7.2.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    
จังหวัดตรังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในปี 2561 จํานวน 2,207 ราย 

พ้ืนที่เลี้ยง 7,998.07 ไร่ ดังนี้ 
- กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาว และกุ้งกุลาดํา เกษตรกร จํานวน 466 ราย 1,572 บ่อ พ้ืนที่

เลี้ยง 6,962.32 ไร่ 
- ปลาน้ํากร่อย ได้แก่ ปลากะพงขาว, ปลากะรัง (เก๋า), ปลาช่อนทะเล เกษตรกรจํานวน

510 ราย 4,317 กระชัง พื้นที่เลี้ยง 75.88 ไร่ 
- สัตว์น้ําจืด ส่วนมากจะเลี้ยงปลาในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลา

กินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ้า จาระเม็ดน้ําจืด สวาย ไน ปลากินเนื้อ ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอ  
ปลากดเหลือง และกบนา เกษตรกร จํานวน 1,231 ราย 2,083 บ่อ พ้ืนที่เลี้ยง 959.87 ไร่  

 



14 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 
 

7.2.3 จ้านวนครัวเรือนท้าการประมง 
 จังหวัดตรังมจีํานวนครัวเรือนที่ทําการประมง จํานวน  2,594 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่อําเภอกันตัง 

จํานวนครัวเรือนที่ทําการประมง ปี 2561 แยกรายอําเภอ 
        อ้าเภอ จ้านวนครัวเรือน 

เมือง - 
กันตัง 958 
ย่านตาขาว 20 
ปะเหลียน 500 
สิเกา 616 
ห้วยยอด - 
วังวิเศษ - 
นาโยง - 
รัษฎา - 
หาดสําราญ 500 

รวม 2,594 
 

 
จํานวนผู้ประกอบการประมง ประจําปี 2561 

 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา(ราย) จํานวนโรงเพาะฟัก(ราย) 

กุ้งทะเล ปลา
ทะเล 

ปลา 
น้ําจืด 

รวม กุ้งทะเล สัตว์ 
น้ําจืด 

รวม 

1 เมืองตรัง 0 0 275 275 0 2 2 

2 กันตัง 201 253 152 606 4 0 4 

3 ย่านตาขาว 46 3 233 282 1 0 1 

4 ปะเหลียน 102 144 117 363 0 1 1 

5 สิเกา 75 70 30 175 1 0 1 

6 ห้วยยอด 0 0 220 220 0 1 1 

7 วังวิเศษ 0 0 133 133 0 0 0 

8 นาโยง 0 0 22 22 0 1 1 

9 รัษฎา 0 0 41 41 0 0 0 

10 หาดสําราญ 42 40 8 90 0 0 0 

 รวม 466 510 1,231 2,207 6 5 11 
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จํานวนเรือประมงจําแนกตามชนิดเครื่องมือทําการประมง 
เรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 

ที ่ ชนิดเครื่องมือทําการประมง 
ขนาดเรือประมง(ตันกรอส) 

หมายเหต ุ10-30 มากกว่า30-60 ต้ังแต่ 60 ขึ้น
ไป 

1 ลอบปลา - 1 -  
2 อวนครอบ 15 14 1  

3 อวนล้อมจับ 1 3 6  

4 อวนลากแผ่นตะเฆ ่ 8 64 89  

5 เบ็ดราว 2 1 0  
6 เรือป่ันไฟ 17 - 0  

 รวม 43 83 95 ทั้งสิ้น 234 ลํา 
   

 

เรือประมงพ้ืนบ้านที่ได้จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าโดยใช้เครื่องมือทําการประมงมากกว่า 1 ชนิด 
ตามฤดูกาล เช่น ลอบปู อวนลอย อวนล้อมจับ อ่ืนๆ แยกรายอําเภอ 
 

ที ่ อําเภอ จํานวน(ลํา) 
1 กันตัง 464 
2 สิเกา 327 
3 ปะเหลียน 130 
4 หาดสําราญ 178 
5 อ่ืนๆ 15 

 รวม 1,114 
 

ผู้ประกอบการสินค้าประมงพ้ืนเมือง ประจําปี 2561 
 

ที ่ อําเภอ โรงน้ําแข็ง ห้องเย็น โรงงาน 
ปลาปุน 

โรงงาน
น้ําปลา 

รวม 

1 กันตัง 3 3 5 - 11 
2 สิเกา - - - - - 
3 ปะเหลียน - - - 1 1 

4 หาดสําราญ - - - - - 
5 เมืองตรัง 1 2 1 - 4 

 รวม 4 5 6 1 16 

ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ําที่จับได้ ประจําปี 2561 
ผลผลิตสัตว์น้้าท่ีจับจากธรรมชาติ ผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ําทะเล สัตว์น้ําจดื กุ้งทะเล สัตว์น้ําจดื 
ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

43,021 1,290.63 634 48.25 29,876 3,833 3,252 162.60 
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7.3 การปศุสัตว์  
 สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่  สุกรไก่เนื้อและโคการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรส่วน
ใหญ่ นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการทําสวนยางพารา การทําสวนปาล์ม โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์หลาย
ชนิด เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้พ้ืนที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลัก ไปเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็นรายได้
เสริมของครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบัน คือ โคพ้ืนเมือง สุกร ไก่เนื้อ 
เป็ดเทศ แพะ และไก่ไข่ ตามลําดับ 

- โคเนื้อ มีการเลี้ยงกันทุกอ าเภอ โดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง การ

ส่งเสริมสามารถท าได้ทุกอ าเภอ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถผลิตโคเนื้อได้เพียงพอต่อการ

บริโภค อีกทั้ง มีแหล่งอาหารสัตว์ที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี เฉลี่ยมีการเลี้ยง 4 - 5 ตัว / 

ครัวเรือน ราคาเฉลี่ยตัวละ 20,000 - 25,000.- บาท 

- สุกร มีการเลี้ยงกันมากในเขตอ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอเมืองตรัง ส าหรับพ้ืนที่

อ่ืนก็สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรได้เช่นกัน เนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อสุกรมาก 

ปัจจุบันยังต้องน าเข้าจากจังหวัดใกล้เคียงอีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าด้วยการท าหมู

ย่าง ปัจจุบันมีฟาร์มสุกรที่พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม จ านวน 21 ฟาร์ม  

- แพะ มีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม คือ อ าเภอ

เมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอกันตัง ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น การส่งเสริมสามารถท าได้หลาย

พ้ืนที่ข้อควรค านึงควรส่งเสริมในเขตพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะอยู่แล้ว เพราะจะท าให้สามารถพัฒนาให้

เกิดตลาดซื้อ - ขายแพะ ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

-  ไก่ เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ รวม 3 ประเภท คือ 

1. ไก่เนื้อ เลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอรัษฏาและอ าเภอย่านตาขาว ปัจจุบันยัง

ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด โดยมีบริษัทใหญ่ ๆ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในลักษณะ

การประกันราคาผลผลิต สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร์มไก่เนื้อที่เข้าสู่

มาตรฐานฟาร์มจ านวน 64 ฟาร์ม 

2. ไก่ไข่ เลี้ยงกันมากในเขตอ าเภอเมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอย่านตาขาว 

ปัจจุบันการผลิตไก่ไข่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด เนื่องจากไข่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆ ได้ เช่น ขนมเค้กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด สามารถส่งเสริมให้มี

การเลี้ยงได้หลายพื้นท่ี ปัจจุบันมีฟาร์มไก่ไข่ท่ีเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม จ านวน 2 ฟาร์ม 

3. ไก่พื้นเมือง มีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอ

รัษฏา อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอเมืองตรัง ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือจึง

จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม การส่งเสริมสามารถท าได้ในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากยังไม่มีผู้เลี้ยงรายใหญ่ และมี

ความต้องการบริโภคไก่พ้ืนเมืองเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เกษตรกรจ าเป็นต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงไก่

พ้ืนเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
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จํานวนผลผลิตที่ได้จากปศุสัตว์ของจังหวัดตรัง ประจําปี 2561 
 

อ้าเภอ 
ผลผลิตที่ได้จากปศุสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ สุกรแม่พันธุ ์ สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 
เมืองตรัง 4,184 8,280    1,700 24,000  3,111,000 465,705 
กันตัง 1,885 7,200 0 97,000 20,145,000 198,980 
ย่านตาขาว 1,698 14,040 650 76,500  4,059,600 572,245 
ปะเหลียน 810 0    1,380 42,000    81,995,250 199,570 
สิเกา 4,963 0 800 18,000 0 56,9420 
ห้วยยอด 2,176 39,600  12,650 221,000 0 369,820 
วังวิเศษ 1,653 14,760    4,270 20,000 0 296,675 
นาโยง 1,609 0    3,374 12,000 6,630,000 133,335 
รัษฏา 1,642 0    2,250 423,320 0 304,165 
หาดสําราญ 1,471 0   72 9,000 0 101,010 

รวม 22,091 83,880 27,146 942,820 115,940,850 3,210,925 
 

มูลค่าที่ได้จากเลี้ยงปศุสัตว์ที่สําคัญของจังหวัดตรัง ประจําปี 2561 
 

อ้าเภอ 
มูลค่าที่ได้จากการเลี้ยงปศสุัตว์ (บาท) 

โคเน้ือ สุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 
เมืองตรัง 53,555,200 

 
  10,764,000 8,415,000 1,598,400      8,710,800 83,826,900 

กันตัง 24,128,000     9,360,000 0 6,460,200     56,406,000 35,816,400 

ย่านตาขาว 21,728,000   18,252,000 3,217,500 5,094,900     11,366,880 103,004,100 

ปะเหลียน 10,368,000 0 6,831,000 2,797,200   229,586,700 35,922,600 

สิเกา 63,520,000 0 3,960,000 1,198,800 0 102,495,600 

ห้วยยอด 27,840,000   51,480,000    
62,617,500 

14,718,600 0  66,567,600 

วังวิเศษ 21,152,000   19,188,000 2,113,650  1,332,000 0  53,401,500 

นาโยง 20,592,000 0    
16,701,300 

   799,200     18,564,000  93,400,000 

รัษฏา 21,008,000 0    
11,137,500 

28,193,112       6,300 54,749,700 

หาดสําราญ 18,816,000 0   356,400 599,400 0 18,181,800 

รวม 282,707,200 109,044,000 115,349,850 62,791,812 324,640,680 1,747,366,200 
 

ข้อมูลจํานวนปศุสัตว์ที่สําคัญของจังหวัดตรัง ประจําปี 2561 

อ้าเภอ 
จ้านวนของปศุสตัว ์

โค กระบือ สุกร แพะ ห่าน ไก่ เป็ด นก 
กระจอกเทศ อื่นๆ 

เมืองตรัง 10,461 186 7,164 1,089 137 170,538 17,124  7,042 
กันตัง 4,714 0 3,907 2,380 51 115,043 17,699  406 

ย่านตาขาว 4,246 15 4,972 1,071 67 264,146 3,373  8,806 
ปะเหลียน 2,025 17 913 1,228 33 46,551 5,979  2,022 
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สิเกา 12,409 134 1,591 2,171 22 130,241 5,270 5 3,964 
ห้วยยอด 5,441 16 16,384 392 81 248,104 5,474  2,253 
วังวิเศษ 4,133 0 3,669 430 0 64,165 1,439  5,361 
นาโยง 4,024 0 3,374 279 22 28,110 2,649  1,832 
รัษฏา 4,106 4 7,823 494 39 446,265 2,975  3,975 

หาดสําราญ 3,679 0 72 1,397 5 20,397 2,267  2,654 
รวม 55,23

8 
186 49,86

9 
10,93

1 
457 1,533,5

60 
64,249 5 38,594 

7.4 ข้อมูลวิสากิจชุมชน  
จังหวัดตรังวิสาหกิจชุมชน จํานวน 600 แห่ง มี สมาชิก 11,885 ราย ดังนี้ 
 
 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจําแนกตามพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ที่   

อําเภอ 
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

จํานวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) จํานวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) 
1 กันตัง 100 1,704 - - 
2 นาโยง 45 606 - - 
3 ปะเหลยีน 35 550 - - 
4 เมืองตรัง 54 907 1 4 
5 ย่านตาขาว 46 1,354 - - 
6 รัษฎา 37 762 1 24 
7 วังวิเศษ 69 1,116 - - 
8 สิเกา 112 3,341 1 16 
9 ห้วยยอด 82 1,004 - - 

10 หาดสําราญ 21 541 - - 
 รวมทั้งหมด 600 11,885 3 44 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562)   
 

7.5 ข้อมูลสหกรณ์ 
1. สภาวะสหกรณ์ จํานวน 91 แห่ง 
   1.1 จํานวนสหกรณ์ทั้งหมด  91  สหกรณ์   

  - สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ  จํานวน 74 แห่ง 
  - สหกรณ์อยู่ระหว่างรอเลิก จํานวน   1  แห่ง 
           - สหกรณ์อยู่ระหว่างชําระบัญชี   จํานวน  16  แห่ง 
    1.2 จํานวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด จํานวน 11 แห่ง 
  - กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ  จํานวน  8  กลุ่ม 
  - กลุ่มเกษตรกรหยุดดําเนินการ จํานวน  1  กลุ่ม 
  - กลุ่มเกษตรกรชําระบัญชี  จํานวน  2  กลุ่ม 
  รวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกสถานะ จํานวน 102 แห่ง 
 2. สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 

 

จํานวนสมาชิกสหกรณ์ 
ประเภทสหกรณ์ จ้านวนสหกรณ์ จ้านวนสมาชิก (คน) 

1. สหกรณ์การเกษตร    54 69,126 
2. สหกรณ์ประมง                 1 145 
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3. สหกรณ์นิคม    - - 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์          11 18,496 
5. สหกรณ์ร้านคา้                 - - 
6. สหกรณ์บริการ                8 3,161 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน        - - 

รวม 74 90,928 
 

8. อุตสาหกรรมท่ีส้าคัญ 
 

8.1 จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม   
จังหวัดตรังมีโรงงานขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น 629 โรงงาน  
 

จํานวนโรงงานจําแนกตามรายอําเภอ ปี 2561 (เฉพาะโรงงานจําพวกที่ 2 และ 3) 
 

ล้าดับ
ที ่

อ้าเภอ 
จ้านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน (บาท) 
คนงาน รวม 

(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

1. เมืองตรัง 228 2,574,524,485 3,615  6,567  10,182 

2. กันตัง 87 3,421,290,000 2,512        
2,512  

   2,447  4,959 

3. ย่านตาขาว 65 1,650,428,614 1,520        
1,520  

792  2,312      
2,312 

4. ปะเหลยีน 37 241,026,500 408           
706  

298  706 

5. สิเกา 51 1,447,655,805 1,553       798  2,351 

6. ห้วยยอด 91 1,231,923,845 1,673        
2,232  

     559  2,232 
7. วังวิเศษ 44 532,415,700 1,197 632 1,829 

8. นาโยง 24       102,918,500          235  148 383 

9. รัษฎา 33       
2,964,040,230 

569           
748  

179 748 

10. หาดสําราญ 8         16,300,500  22             
29  

         7  29 

รวม 668 14,182,524,179 13,304 14,427 25,731 
 

8.2  อุตสาหกรรมหลักทีส่้าคัญของจังหวัดตรัง 
จังหวัดตรังมีผลผลิตด้านเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสัตว์น้ าทะเล  

ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด  จึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด้านการเกษตร 
และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจ านวนมาก  

 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
 

ประเภทอุตสาหกรรม  จ้านวน  เงินลงทุน คนงาน 

1. อุตสาหกรรมยางพารา    

  - ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแห้ง/ยางแผ่นรมควัน 65 247,847,000 1,910 
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  - น้ํายางข้น/ยางแท่ง/ยางสกริมเครฟสกิมบล็อก 14 758,118,940 1,686  

  - ยางผสม (Compound Rubber) 3 470,944,500 458 

  - ผลติภณัฑ์จากยางพารา  3 3,592,000,000 2,040 
 - ยางแผ่นรมควันอัดก้อน 5 61,912,930 59 

รวม 90 5,130,823,370 6,153 
 

ประเภทอุตสาหกรรม  จ้านวน  เงินลงทุน คนงาน 

2. อุตสาหกรรมไม้ยางพารา 

  - แปรรูปไม้ยางพารา 62 1,799,967,031 5,926 

  - เครื่องเรือนไม/้เฟอร์นิเจอร์ไม ้(โต๊ะ,เก้าอี้ ตู้ 
ช้ันวางของ ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ หิง้พระ ไม้ประสาน) 14 147,779,000 797 

  - ทําวงกบ ประตู หน้าต่าง 15 24,589,000 103 

  - ของเล่นเด็กจากไมย้างพารา 1 131,320,000 201 

  - ช้ินส่วนของเล่นเด็กจากไมย้างพารา 5 24,057,500 208 

  - ผลติไม้วีเนียร ์ 2 153,400,000 106 

  - ผลติชิ้นไมส้ับ 4 62,300,000 46 

รวม 103 2,343,412,531 7,441 
3. อุตสาหกรรมแปรรปูอาหารทะเล 
  
  
  

 

  - อาหารกระป๋อง 2 734,000,000 1,050 

  - แปรรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) 18 1,327,691,662 3,260 

  - ปลาปุน 5 5,7900,000 284 

รวม 25 2,119,591,662 4,594 
4. อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม 
  
  
  

 

  - สกัดน้ํามันปาลม์ 7 338,432,596 391 

รวม 7 338,432,596 391 
รวมท้ังสิ้น 225 9,932,260,159 18,579 
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จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  ปี 2561 
 

 
 

 

 
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัด 

1. ประเภทอุตสาหกรรม  
1.1 อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยาง เป็นหลัก  เช่น ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแห้ง/

ยางแผ่นรมควัน รองลงมา ได้แก่ น้ํายางข้น และยางสกิมเครฟ/ยางสกิมบล็อก/ยางผสม ตามลําดับ   
1.2 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปไม้ เป็นหลัก 

เช่น แปรรูปไม้ยางพารา/อัดน้ํายาและอบแห้ง รองลงมา ได้แก่ เครื่องเรือนจากไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ และ
ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา  ตามลําดับ  

1.3 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปอาหารเป็นหลัก 
เช่น อาหารกระป๋องรองลงมา ได้แก่ น้ํามันปาล์ม และแปรรูปอาหารทะเล ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง/ และ
ปลาปุน ตามลําดับ  

1.4 อุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม ได้แก่ การสกัดน้ํามันปาล์ม ปัจจุบันมีจํานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 7 โรงงาน   

2. สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด  ได้แก่ 
2.1  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 3 โรงงาน  

เงินลงทุน 3,592,000,000 บาท คนงาน 2,040 คน 
2.2 อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 62 โรงงาน  เงิน

ลงทุน 1,799,967,031 บาท คนงาน 5,926 คน  
2.3  อุตสาหกรรมรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 

25โรงงาน  เงินลงทุน 2,119,591,662 บาท คนงาน 4,594 คน  
 

สถิติโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุ่มอุตสาหกรรม จ้านวนโรงงาน (โรง) 

ผลิตภัณฑ์จากพืช 4 
อุตสาหกรรมอาหาร 79 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 5 
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1 
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 89 
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เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยางหรือโลหะอื่นๆ 14 
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 3 
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทําปก หรือการทําแม่พิมพ์ 2 
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2 
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 9 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 90 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ 58 
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 56 
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 21 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมท้ังการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 53 
การผลิตอื่น ๆ 178 

รวม 668 
 

จ้านวนผู้ย่ืนค้าขออนุญาตตั้งโรงงานและขยายโรงงาน ปี 2561 

ประเภทใบอนญุาต 
ออกใบอนญุาตประกอบกิจการ 

จ้านวนโรงงาน เงินทนุ (ล้านบาท) คนงาน 
ประกอบกิจการใหม่ 55 3,323.70 1,361 
ขยายโรงงาน 4 127.36 50 

รวม 60 1,184.87 998 

9. การท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญ 
 

9.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

มากขึ้น  เนื่องจากมีชื่อเสียงที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นอย่างชัดเจนและมีอัตลักษณ์ของตัวเองใน
ด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม  ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง
การให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งได้มีการปรับปรุงทั้งทางด้ านภูมิศาสตร์
ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความพร้อมสูงสุด 

1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก 
1.1 ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย  ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเข้าสู่อําเภอกันตัง 

เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเจ้าเมืองตรัง ได้นํามาปลูกไว้เพ่ือบุกเบิกอาชีพสวน
ยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 

1.2 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่
สําคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร
ภักดี บุคคลสําคัญที่ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคมเกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้นําต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรังจนแพร่หลาย    
ไปทั่วภาคใต้เป็นเรือนไม้ 2 ชั้นมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของท่านอย่าง
ครบถ้วน 

1.3 อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเวณ
สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง  ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนจะแวะไปทําความเคารพ
อนุสาวรีย์ของท่าน  บริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้งพระตําหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และมีประชาชนไปพักผ่อนเป็น
จํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น  

1.4 สวนสาธารณะควนตําหนักจันทน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 
250 ไร่  บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ท้ังไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อนสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของทะเลและอําเภอกันตังได้กว้างไกล  

1.5 สถานีรถไฟกันตัง  เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน มีลักษณะแบบ
คลาสสิก ตัวอาคารเป็นเรือนไม้แบบปั้นหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราชดําเนินมายัง
อําเภอกันตังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้ง  จัดแสดงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการรถไฟในอดีต 

1.6 พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง  ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง ตําบลน้ําผุด 
อําเภอเมืองตรังเป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัยมีลักษณะเด่น  คือ       
พระเศียรทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า“เทริด” เป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นของสูงกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

1.7 เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตรังมีงานเทศกาลและงานประเพณีที่หลากหลาย 
เช่น  

-   งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ  Guinness  World  
Record  จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ  เกาะกระดาน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
มีคู่บ่าวสาวจํานวนมากจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่าย
ทําพิธีวิวาห์ จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ  จะดําน้ําลงสู่ ใต้ทะเลเพ่ือทํา
พิธีรดน้ําสังข์ พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล  หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณ
ชายทะเล  

-   งานเทศกาลขนมเค้กและหมูย่าง จัดขึ้นในเดือนกันยายน เค้กเมืองตรังเป็นที่   
ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศว่าเป็นเค้กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองตรัง  
สําหรับหมูย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อยจากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุงแล้ว   
ย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่จัดทําเป็นพิเศษ  ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  

- งานเทศกาลกินเจจัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนจังหวัดใด  
ที่มีเทศกาลกินเจ  มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง  ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์ไปตาม
อาคารบ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ด้วยการใช้ศาสตราวุธ   
ทิ่มแทงตามร่างกาย ปืนปุายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนามฯลฯ โดยมิได้มีอาการเจ็บปวดหรือ
อันตรายแต่ประการใด 

- งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือให้ประชาชน      
มีความสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อําเภอสิเกา แต่กําลังจะ   
สูญพันธุ์ไป 

- งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจําปีจัดขึ้นระหว่าง วันที่   
5-15 ธันวาคมทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกอําเภอมาแสดงประกวดแข่งขัน   
พร้อมทั้งการออกร้านจําหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดตรังและของภาคใต้ 
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- ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง หรืองาน
ประเพณีไหว้พระจันทร์ตําบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว
ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตาม
ปฏิทินของจีนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงราย     
สองข้างถนน เป็นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนัก  นอกจากนี้ ชาวทุ่งยาวส่วนหนึ่งจะแต่งกาย
ด้วยชุดกี่เผ้าทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีนมากยิ่งขึ้น 

- ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการทําบุญเดือนสิบ    
เป็นประเพณีการทําบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อของชาวพุทธที่   
เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณท้ังหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต"
นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ทําบุญอุทิศไปให้การทําบุญเดือนสิบในจังหวัดตรัง      
จะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 8  ค่ําเดือน 10 กับ วันแรม15 ค่ําเดือน 10 

- ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์งานประเพณีลากพระ งานชักพระ
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบทอดมายาวนานแล้ว 
จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1ค่ํา เดือน 11  

- ประเพณีสงกรานต์  สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่
โบราณคู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงประเพณีส่งท้าย 
ปีเก่า และต้อนรับปีใหม่จัดระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายนของทุกปี  

2) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
2.1 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีนาหมื่นศรี  เป็นชื่อตําบลหนึ่งในอําเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียง   

ในด้านผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี     
ทอผ้านาหมื่นศรีเพ่ือสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 

2.2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคลตรัง  ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตําบลไม้ฝาด ประกอบด้วยส่วนในสถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา 
โดยได้มีการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟูา ปลาปักเปูากล่อง 
เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ําจืด และสัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ําขึ้นน้ําลงและทะเล
ลึกจากแหล่งต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ําแสนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 

2.3 สระกะพังสุรินทร์  เป็นแอ่งน้ําหรือหนองน้ําตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่    
50ไร่  กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑล
ภูเก็ต บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะสําหรับนั่งพักผ่อนได้ 

2.4 สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ําผุดหรือเขาแปะช้อย) เป็น
สวนสาธารณะกลางเมืองที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนเนื้อที่กว่า 
280 ไร่ ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกายและเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

2.5 ทะเลสองห้อง อยู่ในพ้ืนที่ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 
27 กิโลเมตร มีสภาพเป็นแอ่งน้ําธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมีเนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมี
เนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ําออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสองห้อง" มีทิวทัศน์
สวยงาม น้ําใสสะอาด มีปลาน้ําจืดชุกชุม และปัจจุบันกําลังสร้างเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติขึ้นในบริเวณ
ทะเลสองห้องด้วย 
 3) หมู่เกาะ 
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1.1 เกาะสุกร  เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอปะเหลียน  เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 
3 ก.ม. บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ทําสวนยาง และเกษตรกรรม
ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรู้จักกันดีในจังหวัดตรังและ
ใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย 

1.2 เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่ 25,000 ไร่  รอบๆเกาะเต็มไป
ด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กําลังจะสูญพันธุ์แต่จะพบได้มาก 
บริเวณเกาะแห่งนี้เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหมู่เกาะลิบง โดยมีที่ทําการเขตฯ
อยู่ในบริเวณแหลมจุโหย รอบๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย    
แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทรายที่ในเวลาน้ําลดจะ
สามารถเดินทางไปถึงหาดตูบได้  ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจํานวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัย
ที่นี่โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียวนกนางนวล
แกลบเคราขาว นกหัวโตขาดํา เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน
ชาวบ้านยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ทําอาชีพประมง สวนยางพาราส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม  

1.3 เกาะมุก-ถ้ํามรกต นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรังลักษณะของเกาะทางด้าน     
ทิศตะวันตก  ส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออก  เป็นที่ตั้ง
ของหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี   สามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้และ
ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุก  มีถ้ํามรกตหรือถ้ําทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก  จาก
ปากทางเข้าถ้ําเป็นโพรงเล็กๆการเข้าชมภายในถ้ําจะต้องว่ายน้ําลอยคอเข้าไประยะทาง 80 เมตร  
บริเวณปากทางเข้าถ้ําแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ําภายในถ้ําทําให้เห็นน้ําเป็นสีเขียวมรกตดู
แปลกตาและมหัศจรรย์  เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง  เมื่อพ้นปากถ้ําออกมาอีกด้าน
หนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันสามารถลงเล่นน้ําได้ 

1.4 เกาะเหลาเหลียง  เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูง
โดยรอบเหมาะสําหรับกีฬาปีนหน้าผามีหาดทรายขาวสะอาดและน้ําทะเลใสบริสุทธิ์ รวมถึงแนว
ปะการังท่ีสวยงาม 

1.5 เกาะกระดาน  มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแปูงและมีน้ําใสจนสามารถ
มองเห็นแนวปะการังซึ่งได้อย่างชัดเจน  ด้านหลังของเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมีคลื่นซัดสาดม้วน
เข้าสู่ชายหาดเป็นระลอกๆ เหมาะสําหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก 

1.6 เกาะเชือก เป็นจุดดําน้ําที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมีลักษณะที่โดดเด่นคือ เป็น
จุดดําน้ําชมปะการังอ่อน แต่ด้วยกระแสน้ําที่แรงมาก  การดําน้ําจึงต้องอาศัยการยึดเกาะเชือกหรือ   
ผูกเชือกโยงไว้    
 4) อ่าวและชายหาด 

4.1 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 
อําเภอ คืออําเภอกันตังและอําเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ทําการ
อุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ตําบลไม้ฝาด แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนพ้ืนดินที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่   หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม 
ถ้ําเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกาะน้อยใหญ่  อีกจํานวน 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่ในความดูแล
ของอุทยานฯ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะ    
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เจ้าไหม นอกจากนั้น บริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลจะทําการวิจัยหญ้าทะเลซึ่งเป็น
แหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน 

4.2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา 
ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ จํานวน 22 เกาะ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ 
เกาะลันตีเกาะลิดี  เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็นต้น 

4.3 หาดหยงหลิง – หาดสั้น  เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน สุดชายหาดเป็นเขา
สูงมีเวิ้งและโพรงถ้ําสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ําและโขดหินเหมือนปูอมโอบล้อมลาน
ทรายไว้สวยงามมากเหมาะที่จะเล่นน้ํา  และพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดสามารถกางเต็นท์ได้ 

4.4 หาดยาวหมู่ที่ 6 ตําบลเกาะลิบง  เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดง
ฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือมีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้าค่ายพัก 

4.5 หาดปากเมง  เป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งแนวหาดยาวเหยียด      
ไปตามชายฝั่งทะเลบริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

 5) ถ้้า 
5.1 ถ้ําเขาปินะ  ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกระทะคว่ําตรง

เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ําซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้บริเวณ
ทางเข้าถ้ํามีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ 

5.2 ถ้ําเลเขากอบ  เป็นถ้ําที่มีสายน้ําไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ํา
ภายในถ้ํามีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือ
และตามเวิ้งถ้ําหรือโถงถ้ําต่างๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิถ้ําเจ้าสาว  ถ้ํารากไทร ถ้ําคนธรรพ์ และ
จุดเด่นของถ้ําเลเขากอบอีกอย่างหนึ่ง ที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว คือ
จะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ําต่ําที่สุด เรียกว่าถ้ําลอด กล่าวกันว่า  
การได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร    

5.3 ถ้ําเขาช้างหาย  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดตรังอยู่ในพื้นท่ีของอําเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี  

 

 6) ดอยภูเขาและแมกไม้ 
6.1 สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)  มีพ้ืนประมาณ 2,600 ไร่อยู่ในเขต   

ปุาสงวนแห่งชาติปุาทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ตําบลทุ่งค่ายอําเภอย่านตาขาว ในบริเวณผืนปุาแห่งนี้
ได้แบ่งเนื้อที่ออกเป็นสัดส่วนเพ่ือง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่างๆของพรรณไม้ให้เป็นที่
เข้าใจมากยิ่งขึ้นภายในสวนพฤกษศาสตร์มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopywalkway) ความยาว 
175 เมตร มีความสูง 10-18 เมตร  มีจํานวนหอคอย 6 หอ รองรับน้ําหนักได้ 200 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติของปุาไม้เป็นอย่างมากมีการจัดสรรเป็นสวนต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม
มากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชถิ่นใต้) สวนสัณฐานวิทยา (แหล่งเรียนรู้ลักษณะ
ต่างๆ ของพืช)และยังมีสวนกล้วยไม้สวนพืชทนแล้งสวนเฟิร์นพืชกินแมลงพืชวงศ์ปาล์มพืชวงศ์ยาง รวมทั้ง
สวนพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชได้ 

6.2 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาเขาช่อง  สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ใหญ่และน้ําตกต่างๆ ได้แก่ น้ําตกโตนใหญ่น้ําตกโตนน้อย และน้ําตกกะช่องเป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ปุาแห่งแรกของประเทศไทย  โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน 2 เส้นทาง 
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ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีปูายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่างๆนอกจากนี้ 
ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

6.3 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาคลองลําชาน  เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ํา นกเป็ดแดงจํานวนมาก  
บริเวณรอบๆจะมีหนองน้ําขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบเหมาะสําหรับการนั่งพักผ่อน 
พร้อมทั้ง มีศาลาริมน้ําสําหรับไว้นั่งชมนกภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาช่วงที่มีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 
 7) น้้าตก 

7.1 น้ําตกโตนเต๊ะ  เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ ต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ําไหล
ผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูงประมาณ 320 เมตร การขึ้นไปชมน้ําตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไป
ตามเส้นทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วน
ด้านล่างเป็นแอ่งน้ําสามารถว่ายน้ําได้นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทางมีปูาย
สื่อความหมาย 17 จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 

7.2 น้ําตกเขาหลัก  ตั้งอยู่ในเขตตําบลน้ําผุดห่างจากที่ทําการอําเภอประมาณ 18 
กิโลเมตร   มีน้ําไหลตลอดปีและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 

7.3 น้ําตกเขาช่อง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัดมีทางเดินปุา
ศึกษาธรรมชาติเพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

7.4 น้ําตกเจ้าพะ เป็นน้ําตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบข้างเป็นปุาซึ่งยังคง
สภาพธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของเงาะปุาหรือชนเผ่าซาไกซึ่งเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อน
อยู่ในปุาเขตเทือกเขาบรรทัด 

7.5 น้ําตกสายรุ้ง  เป็นน้ําตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสูงใหญ่จุดเด่นที่สุดของน้ําตก
แห่งนี้  คือ ทุกวันเวลา 15.00-17.00 น. ละอองน้ําของน้ําตกจะทํามุมกับแสงอาทิตย์ปรากฏเป็น
ประกายรุ้งสวยงาม 

 

 8) น้้าพุร้อน 
8.1 วนอุทยานบ่อน้ําร้อนกันตัง  อยู่ในพ้ืนที่บ้านควนแคง ตําบลบ่อน้ําร้อน อําเภอกันตัง

อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาหวาง ปุาควนแคง และปุาน้ําราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรม
ปุาไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีได้แก่  

 บ่อน้ําร้อนควนแคง บริเวณพ้ืนที่พรุน้ําร้อนได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ําร้อน 
จํานวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ําประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามลําดับ ใช้ประโยชน์ด้าน
สันทนาการ 

  เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่พรุน้ําร้อนและพ้ืนที่ปุาดงดิบได้พัฒนา
ปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ปุา จํานวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500  750 และ 
2,000 เมตร ตามลําดับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

9.2 รายได้จากการท่องเที่ยว 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากขึ้น จังหวัดตรังมีมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่
สวยงาม  ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง และการให้บริการแบบเจ้าบ้านที่ดี  

http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/trang/data/place/pic-khao-lark-waterfall.html
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1. จํานวนนักท่องเที่ยว ในปี 2561 จังหวัดตรังมีผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจร) 1,596,657 คน เป็นชาวไทย 1,393,840 คน และชาวต่างประเทศ  202,817 คน 

2. รายได้จากการท่องเที่ยว  ในปี 2561  จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน 
9,916.29 ล้านบาท เป็นรายได้จากชาวไทย 8,117.09 ล้านบาท และชาวต่างประเทศ  1,799.20 
ล้านบาท 

3. จํานวนผู้เข้าพัก 1,148,384 คน อัตราการเข้าพัก ร้อยละ 63.36  
 
 

10. มูลค่าการค้าชายแดน 
  

มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตัง ในปี 2561   
- สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป ยางธรรมชาติ แร่ยิปซั่ม 

แร่โซเดียมเฟสสปาร์ แท่นรองยางทําด้วยเหล็กเก่าใช้แล้ว ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ และ
ปูนซีเมนต์เทา 

- สินค้าน้ําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ถ่านหิน โครงสร้างเหล็ก เครื่องไสไม้ เรือลากจูง สายพาน 
ปุ๋ยเคมี เรือแทงเกอร์ ของใช้ทําด้วยพลาสติก เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว รถโฟล์คลิฟท์ ตู้คอนโทรลไฟฟูา และ
สินค้าเบ็ดเตล็ด 

 

 

มูลค่าสินค้าส่งออกและนําเข้า  ประจําปี 2561 (ด่านศุลกากรกันตัง) 
สินค้าการนําเข้าที่สําคัญ 

 

ล้าดับ ชนิดสินค้าท่ีน้าเข้า มูลค่า ปริมาณ (ก.ก.) ประเทศต้นทาง 
1. ถ่านหิน 547,888,139.67 230,091,214.73 INDONESIA 
2. ปุ๋ยเคมี 43,268,780.60 3,770,000.00 MALASIA 
3. เรือแท้งเกอร์ 31,394,547.84 1,309,000.00 JAPAN 
4. เครื่องจ๊อยไม้,เครื่องเลื่อยไม้ 27,550,374,63 76,277.50 CHINA 
5. เรือจากจูง (เก่าใช้แล้ว) 20,498,009.10 105,000.00 GUINEA 

 
สินค้าท่ีส่งออกที่สําคัญ 

ล้าดับ ชนิดสินค้า มูลค่า ปริมาณ (ตัน) ประเทศปลายทาง 
1 ไม้ยางพาราแปรรูป 4,846,875,839.56 394,570.38 จีน, เวียดนาม, ไต้หวัน 
2 น้ํายางข้น 369,934,644.03 10,507.17 เ ก า หลี ,จี น , ญี่ ปุุ น ,

ไต้หวัน,สหรัฐอเมริกา, 
เวียดนาม 

3 ยางธรรมชาตผิสมยางสังเคราะห ์ 299,355,980.32 6,249.60 จีน 

4 ยางแท่ง 50,115,276.75 1,008.00 เกาหล,ีจีน,ญี่ปุุน,
สหรัฐอเมริกา,ไต้หวัน
เวียดนาม 

5 แร่แอนไฮไดร์ 10,370,541.30 18,000 มาเลเซีย, อินโดนเีซีย ,  
สิงคโปร ์
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11. ด้านเศรษฐกิจ 
 

 

 

11.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 73,202 ล้านบาท  

เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง มีขนาดใหญ่ เป็นลําดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และลําดับที่ 7 
ของภาคใต้ และลําดับ 32 ของประเทศ     

 

11.2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2560 มีมูลค่า 116,394 บาท/คน/ปี เป็น

ลําดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และลําดับที่ 8 ของภาคใต้ และลําดับ 32 ของประเทศ     
 

11.3 เศรษฐกิจภาพรวม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 73,202 ล้านบาท  

มูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นกับภาคการเกษตรเป็นหลัก  ภาคเกษตรมีมูลค่า 22,541 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.79  และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลค่า 50,660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.20     

 
 
สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด จํานวน 5 สาขา ตามลําดับ ได้แก่  
1. สาขาเกษตรกรรม ปุาไม้ และการประมง มูลค่า 22,541 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 30.79   
2. สาขาการผลิต มูลค่า 12,043 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.45 
3. สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ มูลค่า 10,487 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.33 
4. สาขาการศึกษา มูลค่า 5,609  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.66 
5. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 4,489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.13 

 

สาขา 2556r 2557r 2558r 2559r 2560p 

ภาคเกษตร 25,699 23,275 18,837 21,185 22,541 
เกษตรกรรม ปุาไม้ และการประมง 25,699 23,275 18,837 21,185 22,541 
ภาคนอกเกษตร 40,900 40,824 42,325 46,509 50,660 

การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 235 196 294 396 424 

อุตสาหกรรม 9,246 8,769 9,528 9,959 12,043 
ไฟฟูา ก๊าซ ไอนํ้าและระบบการปรับอากาศ 870 913 861 895 941 

การจัดหานํ้า การจัดการน้ําเสีย ของเสีย รวมถึงกิจกรรม    
ท่ีเกี่ยวข้อง 

245 236 142 231 265 

การก่อสร้าง 1,748 1,923 2,141 2,646 2,188 
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  และ
จักรยานยนต์ 

7,396 7,418 7,446 8,802 10,487 

การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 2,828 3,751 3,594 4,166 3,999 
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12. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 
 

12.1  แรงงาน และการมีงานท้า  
12.1.1 สถานภาพแรงงาน  
จากผลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร ปี  2561 พบว่าจังหวัดตรังมีประชากร

ทั้งสิ้น 637,400 คน ในจํานวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 508,032 คน (ร้อยละ 79.70 
ของจํานวนประชากรทั้งหมด) และประชากรที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 129,368 คน (ร้อยละ 
20.30 ของจํานวนประชากรทั้งหมด) กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
368,449 คน และผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 139,583 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.52 และ 27.48 
ตามลําดับ   

สําหรับกลุ่มผู้อยู่ในกําลังแรงงาน แยกเป็น  
1) กําลังแรงงานปัจจุบัน มีจํานวน 3368,449 คน ในจํานวนนี้เป็น ผู้มีงานทํา 

367,714 คน (ร้อยละ 99.80 ของกําลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด) เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําของ
ประชากรกับปี 2560  ที่ผ่านมา พบว่า ประชากรวัยแรงงานในปีนี้มีงานทําเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.84 
(จํานวน 13,611 คน) และผู้ว่างงาน จํานวน 735 คน  (ร้อยละ 0.20 ของกําลังแรงงานปัจจุบัน
ทั้งหมด) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ว่างงานลดลงร้อยละ 77.61 (จํานวน 2,547 คน)   

2) กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทํางานและไม่พร้อมที่จะทํางาน
เนื่องจากจะรอทํางานในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป 

กลุ่มผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน  มีจํานวน 139,583 คน เป็นกลุ่มทํางานบ้าน จํานวน 
47,203 คน (ร้อยละ 33.82) กลุ่มเรียนหนังสือ จํานวน 33,077 คน (ร้อยละ 23.70) และอ่ืนๆ 

ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 882 891 1,047 1,155 1,240 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 514 497 585 378 373 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3,414 3,752 3,930 4,327 4,489 

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2,752 1,733 1,832 1,945 2,083 

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 40 45 48 55 58 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 280 295 338 350 356 

การบริหารราชการและการปูองกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

2,998 2,332 2,430 2,501 2,557 

การศึกษา 4,781 5,239 5,132 5,464 5,609 

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,307 2,430 2,501 2,628 2,726 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 93 92 92 115 137 

กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 273 311 385 495 686 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด 66,599 64,099 61,162 67,694 73,202 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด ตอ่คน (บาท) 108,695 103,902 98,471 108,273 116,394 

ประชากร (1,000 คน) 613 617 621 625 629 
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59,303 คน (ร้อยละ 42.49) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าประชากรที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
มีจํานวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา 7,032 คน (ร้อยละ 4.80) โดยเป็นการลดลงของทุกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

ประชากรจังหวัดตรังในปี 2561 พบว่ามีงานทําทั้งสิ้น 367 ,714 คน เมื่อจําแนกตามกลุ่ม 
ผู้มีงานทําส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จํานวน 153 ,247 คน (ร้อยละ 41.68) 
รองลงมาได้แก่ ทํางานส่วนตัว มีจํานวน 106 ,214 คน (ร้อยละ 28.88) และกลุ่มช่วยธุรกิจ
ครอบครัว 59,803 คน (ร้อยละ 16.26) ตามลําดับ 

 

จํานวนผู้ทํางานจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ปี 2560 และ ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้มีงานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมของผู้มีงานทําพบว่ามีผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ย         
มีจํานวน  170,258 คน (ร้อยละ 46.30 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) และ นอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมีจํานวน 
197,456 คน (ร้อยละ 53.70 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) 

เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาที่มีผู้ทํางานมากที่สุดโดยเฉลี่ย ได้แก่ เกษตรกรรม 
การล่าสัตว์  และการปุาไม้ การประมง มีจํานวน 170,258 คน (ร้อยละ 46.30 ของจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด) 
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รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มีจํานวน 51,846 คน (ร้อยละ 14.10) 
และสาขาการผลิต มีจํานวน 40,579 คน (ร้อยละ 11.04) ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในภาพรวมของจังหวัด         
กับปีก่อน โดยเฉลี่ย ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานทําเพ่ิมขึ้นสูงสุด ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร  มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นถึง ร้อยละ 194.68 ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัว
ของการมีงานทําลดลงมากที่สุด ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีกฯ มีอัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 20.38 

 

จํานวนผู้ทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2559 และปี 2560  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามอาชีพ 
ปี 2561 ผู้มีงานทําของจังหวัดตรังเมื่อจําแนกตามอาชีพ ปรากฏว่าอาชีพที่มีผู้ทํางานมากที่สุด                       

5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง  มีจํานวน 166,699 คน (ร้อยละ 
45.33) รองลงมาอาชีพ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด มีจํานวน 69,993 คน (ร้อยละ 
19.03) อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจํานวน 37,607 คน 
(ร้อยละ 10.23) อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในการขายและการให้บริการ มีจํานวน 30,559 คน (ร้อยละ 
8.31) และอาชีพผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ มีจํานวน 20,641 คน (ร้อยละ 5.61) ตามลําดับ  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการทํางานในสาขาอาชีพกับปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 
อัตราการทํางานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 36.09 (เพ่ิมขึ้น จํานวน 5,474 คน) สําหรับอาชีพที่มีอัตราการ
ทํางานในสาขาอาชีพลดลงมากที่สุด พบว่า อาชีพขั้นพ้ืนฐานอาชีพต่างๆ มีอัตราการทํางานลดลงร้อยละ 
12.62 (จํานวน 4,415 คน)  
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ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผู้มีงานทําในจังหวัดตรัง ปี 2561 เป็นเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 
88,770 คน (ร้อยละ 24.14) รองลงมาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 81,013 คน        
(ร้อยละ 22.03) ระดับต่ํากว่าประถมศึกษา จํานวน 77,085 คน (ร้อยละ 20.96) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 59,791 คน (ร้อยละ 16.26) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 56,181 คน (ร้อย
ละ 15.28) และผู้มีงานทําที่ไม่มีการศึกษา มีจํานวน 4,870 คน (ร้อยละ 1.33) ตามลําดับ  

สัดส่วนของผู้ทํางานจําแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดตรัง ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.1.2  การว่างงาน  
ในปี 2561 จังหวัดตรังมีประชากรที่ว่างงานทั้งสิ้น 735 คน สําหรับอัตราการว่างงานของ

ประชากร ซึ่งหมายถึง สัดส่วนของผู้ว่างงาน ต่อจํานวนประชากรที่เป็นกําลังแรงงานปัจจุบัน พบว่าจังหวัด
ตรัง มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.20 ของกําลังแรงงานปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า 
จังหวัดตรังมีอัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 79.63 จากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.92 

เปรียบเทียบอัตราการว่างงานของจังหวัดตรัง  ปี 2560  และปี 2561 

 
 
 

 

จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จ าแนกตามอาชีพ 
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ประเภทอาชีพ ต้าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียน 
สมัครงาน (คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ฯ 0 0 0 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่งๆ 267 115 26 

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 565 329 124 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน 950 899 426 

พนักงานบริการ พนักงานขาย นําเสนอสินคา้ 1,189 1,085 644 

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือดา้นการเกษตรและประมงฯ 348 244 60 

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝมีือในธุรกิจต่างๆ 58 21 11 

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ 211 112 54 

อาชีพงานพ้ืนฐาน 563 526 237 

รวม 4,151 3,331 1,582 
 

  
 12.1.3  สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม  

ปี 2561  จังหวัดตรังมีผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลังแรงงาน ร้อยละ 17.83 
  
 
 
 12.1.4  สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 

            สรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าว 

กลุ่ม-ประเภท 
  

จ้านวนนายจ้าง/ 
สถาน

ประกอบการ 
(แห่ง) 

จ้านวนคน
ต่างด้าว (คน) 

สัญชาติ 

เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่น ๆ 

1. คนต่างด้าวถูกกฎหมาย 89 237 - - - 237 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของมหาดไทย 29 60 2 1 - 56 
3. คนต่างด้าวนําเข้าตามบันทึกความ
เข้าใจ ระหว่างประเทศ (MOU) 

195 4,727 3,090 763 874 - 

        4. คนต่างด้าวพิสูจน์สญัชาต ิ 729 8,054 7,437 229 388  
        5. คนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมือง
(ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) 

240 1,025 731 157 137 - 

รวมคนต่างดา้ว 3 สัญชาต ิ 1,164 13,806 11,258 1,149 1,399 0 
       รวมท้ังหมด 1,282 14,103 11,261 1,150 1,399 293 

       การจ้างแรงงานต่างด้าวจ าแนกตามประเภทกิจการ 

กลุ่ม-ประเภท 

ประเภทกจิการ 
ต่อเน่ือง
เกษตร 

เกษตร
และ 

ปศุสัตว์ 

ต่อเน่ือง
ประมง 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

ประมง
ทะเล 

รับใช ้ อื่น ๆ รวม 
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1. คนต่างด้าวถูกกฎหมาย 33  -  -  -  -  - 204 237 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของ
มหาดไทย - 33 7  -  - 4 16 60 
3. คนต่างด้าวนําเข้าตามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างประเทศ 
(MOU) 2,423 386 1,274 402 25 5 212 4,727 
                    4. คนต่างด้าวพิสูจน์สญัชาต ิ 9,713 1,468 688 822 604 148 611 8,054 
5. คนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมือง    
(ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS ) 231 202 40 156 270 34 92 1,025 

รวมคนต่างด้าว 3  สัญชาติ 2,367 2,056 2,002 1,380 899 187 915 13,806 

รวมท้ังหมด 6,400 2,089 2,009 1,380 899 191 1,135 14,103 
 

12.2 คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดตรัง  
คุณภาพชีวิตจังหวัดตรัง จากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ปี 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ย

ของประชาชนจังหวัดตรัง 68,183.86 บาทต่อคนต่อปี และระดับความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 8.34  
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ดี 5 อันดับแรก ไดแ้ก่ 

๑. ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 
๒. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 
๓. ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

100 
๔. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค คิดเป็น

ร้อยละ 99.99 
๕. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คิดเป็นร้อยละ 99.96 

 

คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ควรได้รับการแก้ไข 5 อันดับแรก ไดแ้ก่ 
1. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 23.76  
2. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไมผ่่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.05 
3. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ไมผ่่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 5.54 
4. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไมผ่่านเกณฑ ์คิดเป็น ร้อยละ 5.45 
5. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีไม่ผ่าน เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 12.34  

 
 

12.3  การศึกษา 
12.3.1 จํานวนสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 

356 โรง สังกัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จํานวน 9 สถาบัน  สังกัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จํานวน 5 แห่งสถาบันจัดการศึกษานอกระบบ จํานวน 11 แห่ง  จัดการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 แห่ง 

 

จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง จําแนกตามสังกัด และการจัดการศึกษา 

 
สังกัด 

จํานวน
สถาน 
ศึกษา 

จัดการศึกษาระดับ 

การศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีวะ
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

การศึกษา
นอกระบบ 

การศึกษา
พิเศษ 

ร้อยละ 

1.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 356 330 9 5 11 1 68.99 
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  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 296 295           
    - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 132 132           
    - สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2 135 135           
   - สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 28 28           
   - ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศกึษา 4 จังหวดตรัง 1         1   
  1.2 สนง.คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  35 35           
  1.3 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ) 9   9         
  1.4 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ  
        การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 11       11     
  1.5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5     5       
2. กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 153 153         29.65 
3. กระทรวงสาธารณสุข 2     2     0.39 
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 1   1     0.39 
5. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตํารวจ  
   ตระเวนชายแดน 2 2         0.39 
6. สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 2         0.19 

รวม 516 488 9 8 11 1   
 100 94.57 1.74 1.55 2.13   100 

 

12.3.2 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ปี  ในปี 2560 จังหวัดตรัง มีจํานวนปี
การศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปี  

12.3.3 ค่าเฉลี่ย O-NET (ค่าเฉลี่ย 5 วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์) ม.3 ปี 2561 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 39.78 

12.3.3 ค่าเฉลี่ย O-NET (ค่าเฉลี่ย 5 วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์) ม.6 ปี 2560 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 33.20 

12.3.4 ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร ช่วงวัยต่างๆ ปี 2561 
 

ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรช่วงอายุ 3 – 5 ปี 

ช่วงอายุ ประชากรวัยเรียน จ้านวนนักเรียน 
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร 

ช่วงอายุ 3 – 5 ปี 
3 ป ี 8,061 6,261 77.67 
4 ป ี 8,225 7,194 87.47 
5 ป ี 8,816 8,347 94.68 
รวม 25,102 21,802 86.85 

 

ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรช่วงอายุ 6 – 11 ปี 

ช่วงอายุ ประชากรวัยเรียน จ้านวนนักเรียน 
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร 

ช่วงอายุ 6 – 11 ปี 
6 ป ี 8,647 8,238 95.27 
7 ป ี 8,325 8,171 98.15 
8 ป ี 8,558 8,199 95.81 
9 ป ี 8,725 8,822 101.11 



37 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 
 

10 ปี 8,767 8,620 98.32 
11 ปี 8,918 8,494 95.25 
รวม 51,940 50,544 97.31 

 

ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรช่วงอายุ 12 – 14 ปี 

ช่วงอายุ ประชากรวัยเรียน จ้านวนนักเรียน 
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร 

ช่วงอายุ 12 – 14 ปี 
12 ปี 8,771 8,710 99.30 
13 ปี 8,436 8,177 96.93 
14 ปี 8,274 7,501 90.66 
รวม 25,481 24,388 95.71 

 

ร้อยละการเข้าเรียนของประชากรช่วงอายุ 15 – 17 ปี 

ช่วงอายุ ประชากรวัยเรียน จ้านวนนักเรียน 
ร้อยละการเข้าเรียนของประชากร 

ช่วงอายุ 15 – 17 ปี 
15 ปี 8,548 6,572 76.88 
16 ปี 8,569 5,164 60.26 
17 ปี 8,762 4,452 50.81 
รวม 25,879 16,188 62.55 

 
 
 
 
 
 

12.4 ด้านสาธารณสุข 
12.4.1 จ้านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ภาคเอกชน  ในปี 2560  จังหวัดตรังมี

จํานวนสถานบริการและหน่วยงานบริหารงานสาธารณสุข  ดังนี้ 
2.1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
 โรงพยาบาลศูนย์  ขนาด ๕55 เตียง จํานวน ๑ แห่ง (รพ.ตรัง) 
 โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด ๙๐ เตียง  จํานวน ๑ แห่ง (รพ.ห้วยยอด) 
 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง   จํานวน ๔ แห่ง  

  (รพ.กันตัง ,รพ.ย่านตาขาว ,รพ.นาโยง , รพ.สิเกา) 
 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง   จํานวน 3  แห่ง  

 (รพ.ปะเหลียน, รพ.วังวิเศษ, รพ.รัษฎา) 
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 30 เตียง  จํานวน ๑ แห่ง                                        

   (รพ.หาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
 โรงพยาบาลเฉพาะทาง ขนาด ๖๐ เตียง   จํานวน ๑ แห่ง 
   (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง) 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน ๑๒๕ แห่ง 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล   จํานวน 2 แห่ง  
    (เทศบาลเมืองกันตัง, เทศบาลตําบลห้วยยอด)  
 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง    จํานวน 5 แห่ง 

- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตรัง อําเภอเมืองตรัง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประสิทธิชัย  อําเภอเมืองตรัง 
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- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 1  อําเภอเมืองตรัง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 2  อําเภอเมืองตรัง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 3  อําเภอเมืองตรัง 

2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
 โรงพยาบาลเอกชน  3  แห่ง จํานวนเตียงรวม 280 เตียง 

ขนาด 150 เตียง (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์) 
ขนาด 120 เตียง (โรงพยาบาลวัฒนแพทย์) 
ขนาด  10  เตียง (สถานพยาบาลเอกชนห้วยยอด) 

 คลินิกเอกชน  254    แห่ง   
- สาขาเวชกรรมทั่วไป 128 แห่ง 
- สาขาทันตกรรม 36 แห่ง  
- สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ 64 แห่ง  
- สาขากายภาพบําบัด 7 แห่ง  
- สาขาเทคนิคการแพทย์ 13  แห่ง  
- สาขาการแพทย์แผนไทย 2  แห่ง  
- สหคลินิก  4  แห่ง 
 ร้านขายยา 150 ร้าน 

 
 

12.4.2 จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ประจําปี 2561 

ลําดับ บุคลากรทางการแพทย ์
จํานวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาครัฐ (คน) 
จํานวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาคเอกชน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. แพทย ์ 217 37 254 
2. ทันตแพทย์ 62 1 63 
3. เภสัชกร 101 15 116 
4. พยาบาลวิชาชีพ 1,115 141 1,256 
5. พยาบาลเทคนิค 9 2 11 
6. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 645 - 645 

รวม 2,149 196 2,345 
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จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดตรัง ปี 2561   

ล้าดับ 
  

โรงพยาบาลรัฐ 
  

แพทย์ 
(คน) 

ทันตแพทย์ 
(คน) 

เภสัชกร 
(คน) 

พยาบาลวิชาชีพ 
(คน) 

พยาบาลเทคนิค 
(คน) 

1 รพ.ตรัง 130 15 40 592 2 
2 รพ.กันตัง 13 7 8 86 1 
3 รพ.ย่านตาขาว 12 6 8 71 2 
4 รพ.ปะเหลียน 8 6 6 53 0 
5 รพ.สิเกา 5 6 6 44 0 
6 รพ.ห้วยยอด 20 12 13 95 2 
7 รพ.วังวิเศษ 6 3 5 45 2 
8 รพ.นาโยง 9 4 7 60 0 
9 รพ.รัษฎา 8 2 6 41 0 

10 รพ.หาดสําราญฯ 6 1 2 28 0 
 รวม รพช. 87 47 61 523 7 
 อัตราต่อประชากร 7,392 13,682 10,542 1,230 91,867 
 รวม รพ.รัฐ 217 62 101 1,115 9 
 อัตราต่อประชากร 2,963 10,372 6,367 577 71,452 

จํานวนบุคลากร สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ปี 2561 

ล้าดับ อ้าเภอ ประชากร 
จนท.
สสอ.
(คน) 

รพ.สต./PCU 
 รพ.สต. 
(แห่ง)  

 PCU 
(แห่ง)  

 รวม  
(แห่ง)  

 จนท.   
รพ.สต. 
(คน)  

 จนท. 
PCU 
(คน)  

 รวม   
(คน)  

เฉลี่ย: 
รพ.สต./ 

PCU 

 อัตรา: 
ประชากร  

1 อําเภอเมือง 156,702 13 18 4 22 77 45 122 6 1284 
2 อําเภอกันตัง 87,018 10 20 1 21 80 5 85 4 1024 
3 อําเภอย่านตาขาว 64,497 10 16 -  16 64  - 64 4 1008 
4 อําเภอปะเหลียน 67,523 6 18 1 19 78 12 90 5 750 
5 อําเภอสิเกา 38,181 5 9  - 9 46  - 46 5 830 
6 อําเภอห้วยยอด 94,570 10 20 1 21 93 14 107 5 884 
7 อําเภอวังวิเศษ 43,728 6 7  - 7 35  - 35 5 1249 
8 อําเภอนาโยง 44,632 6 7 1 8 36 13 49 6 911 
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9 อําเภอรัษฎา 29,374 7 6  - 6 26  - 26 4 1130 
10 อําเภอหาดสําราญ 16,847 5 4  - 4 21 -  21 5 802 
  รวม 643,072 78 125 8 133 556 89 645 5 997 

 

12.4.3  การเข้าถึงบริการและการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชน 
การให้บริการจําแนกตามระดับ ปีงบประมาณ 2561 

ระดับการให้บริการ  
ผู้ป่วยนอก 

คน ครั้ง ร้อยละ เฉลี่ย ครั้ง/วัน 

1. ปฐมภูมิ (สอ./เทศบาล) 199,225 637,676 29.09 1,747 
2. ทุติยภูมิ (รพช.) 240,604 977,914 44.60 2,679 
3. ตติยภูมิ (รพศ.) 136,265 576,820 26.31 1,580 

รวม 576,094 2,192,410 100.00 6,007 
 

 
 

12.4.4 การมีการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชน 
การมีการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561 

อําเภอ ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร ์

ประกัน 
สังคม 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิอื่น ๆ สิทธิ  UC ตาม
ทะเบียนราษฎร ์

รวม ร้อยละ 

เมืองตรัง 174,441 25,481 20,417 4,354 124,065 174,317 99.93 
กันตัง 88,004 12,797 5,102 1,346 68,735 87,980 99.97 
ย่านตาขาว 65,701 8,837 5,722 1,117 50,012 65,688 99.98 
ปะเหลียน 60,709 7,368 4,538 980 47,799 60,685 99.96 
สิเกา 39,063 4,366 1,776 536 32,373 39,051 99.97 
ห้วยยอด 95,897 12,339 7,415 1,883 74,236 95,873 99.97 
วังวิเศษ 43,045 4,103 2,396 498 36,037 43,034 99.97 
นาโยง 44,321 6,081 3,548 773 33,902 44,304 99.96 
รัษฎา 30,359 3,357 2,248 488 24,263 30,356 99.99 
หาดสําราญ 16,170 1,819 702 170 13,476 16,167 99.98 
รวม 657,710 86,548 53,864 12,145 504,898 657,455 99.96 

 

12.4.5 สาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคส้าคัญของของจังหวัดตรัง ได้แก่ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม และโรคระบบหายใจ  ตามลําดับ 
 

 

สาเหตุการปุวยของผู้ปุวยนอก ที่สําคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2561 
หน่วย : อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

ล้าดับที่ สาเหตุการป่วย จ้านวน (ราย) อัตราป่วย 
1 โรคระบบไหลเวยีนเลือด 420,361 65,367.64 

2 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 354,805 55,173.45 

3 โรคระบบหายใจ 308,351 47,949.69 

4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 290,448 45,165.70 

5 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยดึเสริม 284,087 44,176.55 
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6 โรคระบบสืบพันธุร์่วมปัสสาวะ 129,828 20,188.72 

7 โรคตดิเช้ือและปรสติ 89,878 13,976.35 

8 โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 84,078 13,074.43 

9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 59,041 9,181.09 

10 โรคระบบประสาท 52,798 8,210.28 

 
12.4.6 สาเหตุของการตายด้วยโรคส้าคัญของของจังหวัดตรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด

ในสมอง โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท และโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามลําดับ 
 

สาเหตุการตายที่สําคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2561 
หน่วย : อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

ล้าดับ สาเหตุการตาย 
เพศ 

รวม อัตราตาย 
ชาย อัตราตาย หญิง อัตราตาย 

1 โรคมะเร็ง 268 85.29 228 69.62 496 77.30 

2 โรคหลอดเลือดในสมอง  164 52.19 130 39.70 294 45.82 

3 โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท 115 36.60 172 52.52 287 44.73 

4 โรคหัวใจและหลอดเลือด  156 49.65 93 28.40 249 38.80 

5 ปอดบวม  106 33.74 87 26.57 193 30.08 

6 โลหิตเป็นพิษ/ตดิเช้ือแบคทีเรยี 87 27.69 69 21.07 156 24.31 

7 อุบัติเหตุจากการขนส่ง 104 33.10 27 8.24 131 20.42 

8 ไตวาย/โรคไตระยะสดุท้าย  49 15.59 74 22.60 123 19.17 

9 เบาหวาน 43 13.69 67 20.46 110 17.14 

10 โรคความดันโลหิตสูง  46 14.64 55 16.80 101 15.74 
 
 

 

 
 

 

 

12.4.7 สาเหตุของการตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้แก่ อุจจาระร่วง ปอดบวม  
ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และสุกใส ตามลําดับ 

 

    จํานวนปุวยและตายด้วยโรคที่เฝูาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2561 
ล้าดับ ชื่อโรค จ้านวนป่วย (คน) อัตราป่วย ผู้ป่วยตาย (คน) อัตราตาย 

1 อุจจาระร่วง 8,156 1,268.29 0 - 

2 ปอดบวม 2,029 315.52 0 - 

3 ไข้หวัดใหญ ่ 770 119.74 0 - 

4 ไข้เลือดออก 636 98.90 2 0.31 

5 สุกใส 501 77.91 0 - 
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6 อาหารเป็นพิษ 434 67.49 0 - 

7 มือเท้าปาก 433 67.33 0 - 

8 ตาแดงจากเชื้อไวรัส 345 53.65 0 - 

9 โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์อื่นๆ 244 37.94 0 - 

10 เลปโตสไปโรซีส 116 18.04 0 - 
 

12.4.8 งานอนามัยแม่และเด็ก   
งานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดตรัง ปี 2561 

งานอนามัยแม่และเด็ก จ้านวน (คน) ร้อยละ/อัตรา 

- จํานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด 4,484  

- จํานวนหญิงท่ีสิ้นสดุการตั้งครรภ์ทัง้หมดที่ฝากครรภค์รั้งแรกเมื่ออายคุรรภ ์  
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์

3,456 ร้อยละ 77.07 

- จํานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งหมด 4,435  
- จํานวนหญิงในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งหมด  

ที่ฝากครรภ์คณุภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์
2,952 ร้อยละ 66.56 

- จํานวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร 953  

- จํานวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการคุมกําเนิดด้วยวิธีสมยัใหม่ 
(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 

233 ร้อยละ 24.45 

- จํานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ         
42 วันท้ังหมด 

4435   

- จํานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอด 
ครบ 42 วัน ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์

2902 65.43 

- ประชากรหญิง 15-19 ปีในเขตรบัผิดชอบ 18,058  
- จํานวนเด็กคลอดมีชีพในหญิง 15-19 ป ี 664 36.77 ต่อพัน

ประชากร 
หญิง 15-19 ป ี

  

- ประชากรหญิง 10-14 ปีในเขตรบัผิดชอบ 17,694  
- จํานวนเด็กคลอดมีชีพในหญิง 10-14 ป ี 19 1.07 ต่อพัน

ประชากร 
หญิง 10-14 ป ี

  

 12.4.9 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1) การปุวยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 
2) การตายด้วยโรคหัวใจ /หลอดเลอืดสมอง 
3) การตายด้วยโรคมะเร็ง 
4) การบาดเจ็บและการตายด้วยอบุัติเหตุ 
5) การปุวยด้วยวัณโรค 
6) การระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก 
7) การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส 
8) โรคโลหิตจาง/ภาวะซดีในหญิงมคีรรภ์ 
9) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ตั้งครรภ์ซํ้า 
10) เด็กปฐมวัย & วัยเรียน ฟันผ ุ
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12.5 ด้านความมั่นคง 
 12.5.1 ปัญหายาเสพติด 

จังหวัดตรัง ปี 2561 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทาง
ผ่านของการขนย้ายยาเสพติด มีการตรวจพบและจับกุมกลุ่มบุคคลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ลักลอบขนยาเสพติด (พืชกระท่อม) ผ่านพ้ืนที่จังหวัดตรัง เพ่ือนําไปเป็นส่วนประกอบยาเสพติดชนิดสี่
คูณร้อย (กระท่อม + น้ําอัดลม + ยากันยุง + ยาแก้ไอ/ยาแก้ปวด) เนื่องจากมีราคาถูกและหาง่าย  

สถานการณ์ด้านการผลิต  ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ไม่พบแหล่งการผลิตยาเสพติดประเภทต่าง ๆ 
แต่สําหรับยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ คือ กัญชาและพืชกระท่อม พบว่ามีการปลูกกัญชาและพืช
กระท่อมเพ่ือเสพในบางพ้ืนที่ โดยลักษณะ การปลูกจะลักลอบปลูกเป็นแปลงเล็ก ๆ ประมาณ ๓ - ๑๐ ต้น 
พบในอําเภอรัษฎา อําเภอวังวิเศษ อําเภอนาโยง อําเภอย่านตาขาว และอําเภอปะเหลียน จากข้อมูล
การข่าวพบว่า เมื่อสิงหาคม ๒๕๖๑ พบการลักลอบปลูกต้นกล้า พืชกระท่อมในปริมาณมาก จํานวน ๑ 
คดี ๑๐๓ ต้น ในพ้ืนที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยพบผู้ต้องหาชาวเผ่าม้ง จังหวัดเชียงราย ที่ย้ายมา
อาศัยประกอบอาชีพรับจ้างทําสวนในพื้นท่ีเป็นผู้กระทําผิด สถานการณ์ด้านการค้า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ยาเสพติดยังคงแพร่ระบาด    
และขยายวงกว้างไปยังทุกพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือพ้ืนที่ชนบท ตัวยาหลักที่มีการค้าและแพร่ระบาดมาก    
3 ลําดับแรก ได้แก่ ยาบ้า พืชกระท่อม และไอซ์ ตัวยาหลักดังกล่าวมีสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาด
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 95 โดยยาบ้ามีสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดอยู่ที่ ร้อยละ 52.01  ส่วนพืช
กระท่อมมีสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดอยู่ที่ ร้อยละ 36.44 และไอซ์มีสัดส่วนการค้าและแพร่
ระบาดอยู่ที่ ร้อยละ 8.07 ต้นทางยาบ้าและไอซ์มาจากพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคําลักลอบลําเลียงเข้ามา
ผ่านชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพืชกระท่อมมีต้นทางมาจากประเทศ
มาเลเซีย กลุ่มการค้าในพ้ืนที่ยังสามารถค้ายาเสพติดได้ค่อนข้างอิสระ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
รวดเร็ว ส่งผลให้ยาเสพติดเข้าถึงผู้เสพได้ง่ายและรวดเร็ว ปีงบประมาณ 2562 ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง สามารถตรวจยึดของกลางยาบ้าได้ทั้งหมด14.77 ล้านเม็ด พืชกระท่อม 84.68 ตัน 
และ ไอซ์ 722 กิโลกรัม  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการจับยึดของกลางปีงบประมาณ 2561 กับ
ปีงบประมาณ 2562 พบว่ายาบ้ามีการจับยึดของกลางเพ่ิมขิ้น 3.42 ล้านเม็ดหรือคิดเป็นร้อยละ 
30.13 ส่วนพืชกระท่อมและไอซ์มีการจับยึดของกลางลดลง สําหรับจังหวัดที่มีสถิติการจับกุมคดียา
เสพติดทุกข้อหาตัวยาสูงสุดในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สงขลา รองลงมา นราธิวาส ปัตตานี ตรัง 
สตูล ยะลา และพัทลุง ตามลําดับ พบการจับกุมเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ตรัง 
และสตูล  

สถานการณ์การค้า  
ตัวยาหลักท่ีมีการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างห้วงปีงบประมาณ 2562 อันดับ 1 ได้แก่ ยาบ้า 

รองลงมาได้แก่ พืชกระท่อม ไอซ์ กัญชา และเฮโรอีน โดยพบว่า ยาบ้า ไอซ์ และกัญชา มาจากพ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนพืชกระท่อมมาจากประเทศมาเลเซีย กลุ่มเครือข่าย
การค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ยังสามารถดําเนินการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ได้ค่อนข้างอิสระ พบความ
เชื่อมโยงกับนักค้าในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมถึงเชื่อมโยงกับนัก
ค้าหรือนายทุนชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการติดต่อซื้อขายได้โดยตรงกับเครือข่ายผู้จัดหา สามารถ
ติดต่อซื้อขายและลําเลียงยาเสพติดลงมาได้จํานวนมาก การติดต่อสื่อสารยังคงใช้วิธีการติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์และการใช้ Social Media  ผ่านแอปพลิเคชั่น Line และ Facebook สําหรับวิธีการที่ใช้ใน
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2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง) 2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง)

ตรัง 1,934,731     3,238,864     1,304,133     2,408           3,090           682             

จ ำนวนของกลำง (เมด็) จ ำนวนคดี
จังหวัด

คดี ของกลำง คดี ของกลำง คดี ของกลำง คดี ของกลำง

ตรัง 68                200,646       18               495,534       6                 2,412,700     92               3,108,880     

รวม
จังหวัด

ยำบ้ำ 1,000 เมด็ขึน้ไป ยำบ้ำ 10,000 เมด็ขึน้ไป

แต่ไมเ่กนิ 10,000 เมด็ แต่ไมเ่กนิ 100,000 เมด็
ยำบ้ำ 100,000 เมด็ขึน้ไป

2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง) 2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง)

ตรัง 15,990          2,432           -13558 1,280           1,163           -117

จังหวัด
จ ำนวนของกลำง (กโิลกรัม) จ ำนวนคดี

2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง) 2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง)

ตรัง 8 20 12 55 45 -10

จังหวัด
จ ำนวนของกลำง (กโิลกรัม) จ ำนวนคดี

การลําเลียงยาเสพติดพบว่ามีการลําเลียงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ลําเลียงมาจากบริษัทขนส่งสินค้า 
ลําเลียงโดยการซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระเดินทางมากับรถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน  รวมถึงการ
ส่งผ่านบริษัทรับส่งสินค้าต่างๆ โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถจับกุมยาบ้า คดีสําคัญที่มีของกลาง
มากกว่า 1 แสนเม็ด/คดี ได้รวม 27 คดี ของกลาง 10.44 ล้านเม็ด ไอซ์จับกุมคดีสําคัญที่มีของกลาง
มากกว่า 1 กิโลกรัม/คดี ได้รวม 12 คดี ของกลาง 651 กิโลกรัม กัญชาจับกุมคดีสําคัญที่มีของกลาง
มากกว่า 100 กิโลกรัม  ได้รวม 3 คดี ของกลาง 79 คดี ของกลาง 28.70 ตัน  ส่วนเฮโรอีนจับกุม
คดีสําคัญท่ีมีของกลาง ปริมาณมากในพื้นที่ จ.นราธิวาส ได้รวม 3 คดี ของกลาง 12.14 กิโลกรัม 

  

ข้อมูลการจับกุมคดียาบ้า  ปี 2561-2562 
 
 
 
 

 
ข้อมูลการจับกุมคดียาบ้าที่มีของกลางมากกว่า 1,000 เม็ด/คด ีปี 2561-2562 

 

 
ข้อมูลการจับกุมคดีพืชกระท่อม (ของกลาง ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป/คดี ) ปี 2561-2562 

  

 
 
 

    
ข้อมูลการจับกุมคดีไอซ์ ปี 2561-2562 

 

 

 

 
การจับกุมคดกีัญชา ปี 2561-2562 

 
 

แนวโน้มสภาพปัญหา 

2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง) 2561 2562 เพิม่ขึน้/(ลดลง)

ตรัง 12 43 31 52 50 -2

จังหวัด
จ ำนวนของกลำง (กโิลกรัม) จ ำนวนคดี
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1. รูปแบบการค้าเปลี่ยนไป ปัจจุบันนักค้าในพื้นที่สามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ผลิตได้โดยตรง
โดยไม่ต้องผ่านนายหน้า พบการลักลอบลําเลียงยาบ้าปริมาณมากมาเก็บพักในพ้ืนที่ เพ่ือกระจายต่อ 
โดยห้วงปัจจุบันพบมากในพื้นที่ จ.พัทลุง จ.ตรัง และ จ.นราธิวาส 

2. วิธีการขนส่งยาเสพติด พบการขนส่งผ่านทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชนเพิ่มมากขึ้น 
3. ราคายาเสพติดลดลงและหาซื้อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า และไอซ์ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ

ความต้องการใช้ของผู้เสพ ทําให้สามารถหาซื้อมาใช้ได้มากขึ้นในราคาเท่าเดิมและง่ายขึ้น 
4. กลุ่มผู้เสพที่มีอายุน้อย และมีการใช้ยาในปริมาณที่มากขึ้น เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาวะ และผลกระทบต่อความเดือดร้อนของครอบครัว สังคม มีอาการทางจิตมากขึ้น 
 

จุดเน้นการแก้ไขปัญหา 
1. มุ่งเน้นการสืบสวนขยายผล เพ่ือนําไปสู่การลักลอบนําเข้าเป็นจํานวนมากในห้วงปัจจุบัน 
2. เพ่ิมจุดตรวจจุดสกัดพ้ืนที่ตอนในเพ่ือสกัดการลักลอบขนส่งยาเสพติดที่มากับรถยนต์ไม่

ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งรถขนส่งทั้งไปรษณีย์และขนส่งเอกชน 
3. กําหนดมาตรการในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ตระหนักถึงโทษ

และพิษภัยของยาเสพติดมากยิ่งขึ้น 
 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตรัง 
1. ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลัก ที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดตรัง โดยตัวยาที่มี

การค้าและแพร่ระบาดรอองลงมา ได้แก่ พืชกระท่อมในรูปของสี่คูณร้อย และไอซ์ (ยาบ้า แพร่ระบาด 
ร้อยละ 72.91   พืชกระท่อม แพร่ระบาดร้อยละ 24.90 และไอซ์ แพร่ระบาดร้อยละ 1.79)  

2. อําเภอที่พบการจับกุมสูงสุด ได้แก่ เมืองตรัง รองลงมา ได้แก่ กันตัง ปะเหลียน ห้วยยอด   
สิเกา วังวิเศษ ย่านตาขาว นาโยง รษัฎา และหาดสําราญ  

3. ข้อหาที่จับกุม ส่วนใหญ่เป็นข้อหาเสพ รองลงมาได้แก่ ข้อหาครอบครอง ข้อหาครอบครอง  
เพ่ือจําหน่าย ข้อหาผลิต (สี่คูณร้อย) และข้อหาจําหน่าย 

 

12.5.2 สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตํารวจภูธรจังหวัด ได้จัดทําแผนปูองกันปราบปรามอาชญากรรมรม ประจําปี พ.ศ.2562 

โดยให้ทุก สภ. ในปกครองถือปฏิบัติ 
1. กําหนดให้ทุก สภ. นําข้อมูลการวิเคราะห์ สถานภาพคดีอาชญากรรมที่เกิดในพ้ืนที่มา

วางแผนระดมกวาดล้างโดยให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ทุกวันที่ 10 ,20 และ 30 ของเดือน 
2. เพ่ือปูองกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย กําหนดให้มีการ

จัดตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ตามแผนพิทักษ์เมืองและตั้งด่านความมั่นคง 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์จราจร สภ.
นาโยง 
 

 

กลุ่มที่ 1   คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ  (เปูาหมายการจับกุม  79.04%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2560  รับแจ้ง   284    ราย จับกุม  225 ราย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2561 รับแจ้ง   298   ราย จับกุม  241 ราย 

คดีลดลง 14 ราย จับกุมได้ร้อยละ 80.87  จับกุมได้สูงกว่าเปูาหมายซึ่ง
กําหนดไว้ร้อยละ 79.04  ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุเป้าหมาย 

กลุ่มที่ 2   คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   (เปูาหมายการจับกุม  67.52%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2560   รับแจ้ง    591  ราย   จับกุม    421  ราย 
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ม.ค. - ธ.ค. 2561   รับแจ้ง    758  ราย   จับกุม    535   ราย 
คดีเพ่ิมข้ึน  167  ราย  จับกุมได้ร้อยละ 70.58  จับกุมได้สูงกว่า

เปูาหมายซึ่งกําหนดไว้ร้อยละ 67.52  ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 3   ฐานความผิดพิเศษ       
  ม.ค. - ธ.ค. 2560 รับแจ้ง  274   ราย จับกุม      113  ราย 

ม.ค. - ธ.ค. 2561 รับแจ้ง  400   ราย จับกุม      249  ราย 
          คดีลดลง  126  ราย จับกุมได้ร้อยละ 62.25  
 
 

กลุ่มที่ 4   คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559   จับกุม  5,592  ราย     ผู้ต้องหา  6,934  คน           

ม.ค. - ธ.ค. 2560   จับกุม  6,796  ราย     ผู้ต้องหา  7,706  คน       
  เมื่อเปรียบเทียบในห้วงระยะเวลาเดียวกัน คดีรับแจ้งเพ่ิมข้ึน  จํานวน  804  ราย 

 

สถิติความผิดในคดีอาญาที่สําคัญ ของตํารวจภูธรจังหวัดตรัง 
เปรียบเทียบระหว่าง ม.ค. - ธ.ค. 2560 / 2561  

   

ประเภทคดี 2560 2561 เป้า 
หมาย รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ % 

1. ความผดิเกี่ยวกบัชีวติ ร่างกายและเพศ 
   1.1 ฆ่าผู้อื่น 
   1.2 ทําร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
   1.3 พยายามฆ่า 
   1.4 ทําร้ายร่างกาย 
   1.5 ข่มขืนกระทําชําเรา 
   1.6 อื่น ๆ 

รวม  

 
43 

4 
65 

131 
27 
14 

284 

 
29 

4 
44 

114 
22 
12 

225 

 
37 

3 
75 

138 
25 
20 

298 

 
31 

3 
51 

120 
18 
18 

241 

 
83.78 

100.00 
15.38 
86.96 

72 
90 

80.87  

79.04
% 

 
 
 
 
 

บรรลุ 

2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
   2.1 ปล้นทรัพย ์(คดีอุกฉกรรจ์) 
   2.2 ชิงทรัพย์ 
   2.3 วิ่งราวทรัพย์ (ม.336) 
   2.4 ลักทรัพย์ 
   2.5 กรรโชกทรัพย์ 
   2.6 ฉ้อโกง 
   2.7 ยักยอกทรัพย์ 
   2.8 ทําให้เสียทรัพย์ 
   2.9 รับของโจร 
   2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ 
  2.11 วางเพลิง 
  2.12 อื่นๆ 

รวม 

 
2 
8 

10 
300 

2 
48 
87 
59 

8 
0 
3 

64 
591 

 
1 
8 
9 

201 
2 

39 
60 
41 

4 
0 
2 

54 
421 

 
0 

10 
35 

368 
1 

54 
121 

58 
25 

0 
6 

80 
75 

 
0 
8 

34 
253 

1 
35 
79 
43 

4 
0 
4 

54 
535 

 
0.00 

80.00 
97.14 
68.75 

100.00 
64.81 
65.29 
74.14 
16.00 

- 
66.67 
67.50 
28.26 

 
67.52

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

ประเภทคดี 
2560 2561 เป้า 

หมาย รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ  
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3. ฐานความผิดพิเศษ 
3.1 พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 
3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับ 
      คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
3.8 พ.ร.บ. ปุาไม้ พ.ศ. 25484 
3.9 พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2528 
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มคอรงสัตว์ปุา พ.ศ.2535 
3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพและ 
       สิ่งแวดล้อม 
3.13 พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
3.15 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 
3.16 พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 

รวม 

 
0 
1 

15 
0 
2 
5 

 
2 

115 
33 
28 
10 

5 
0 
0 
8 
1 

51 
274 

 

 
0 
1 

12 
0 
0 
2 

 
2 

23 
2 
1 
9 
1 
0 
0 
8 
1 

51 
113 

 
 

 
3 
0 

29 
0 
0 
6 

 
3 

81 
39 
44 
18 

2 
0 
0 

17 
0 

158 
400 

 
3 
0 

28 
0 
0 
6 

 
2 

20 
4 
5 

14 
0 
0 
0 

17 
0 

150 
249 

 
100.00 

0.00 
96.55 

0.00 
0.00 

100.00 
 

66.67 
24.69 
10.26 
11.36 
77.78 

0.00 
-- 
-- 

100.00 
-- 

94.94 
62.25 

 

4.  คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    4.1 ยาเสพติด 
    4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
    4.3 การพนัน 
    4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามก 
          อนาจาร 
    4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 
    4.6 ความผิดเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม 
          การค้าประเวณี 
    4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 
    4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม 
          แอลกอฮอล์ 

รวม 
 
 

 
4,439 

634 
326 

0 
 

78 
511 

 
1 
3 

 
5,990 

 
 
 

 
4,940 

640 
761 

0 
 

78 
511 

 
1 
3 

 
6,934 

 
 

 
4,963 

815 
368 

1 
 

65 
563 

 
3 

18 
 

6,796 

 
5,429 

869 
756 

1 
 

69 
563 

 
3 

16 
 

7,706 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

13.1 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  
จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ปุาไม้ตามหลักฐาน จํานวน 1,292,632 ไร่ ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ปุาไม้ที่     

มีสภาพปุาตามธรรมชาติ จํานวน 681,583.70 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 23.08 ของพ้ืนที่จังหวัด
ตรัง ที่ตั้งของพ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัดตรัง มีลักษณะคล้ายกําแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจากโดยรอบ
จังหวัดตรัง ซึ่งติดต่อกับอาณาเขตจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่ปุาไม้ขึ้นอยู่ติดต่อเกือบตลอดแนวคล้ายกําแพง
รั้วบ้าน พ้ืนที่ปุาไม้ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ปุาไม้ทางด้านตะวันออก
ติดต่อ กับจังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ปุาไม้ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและสตูล และพ้ืนที่ปุาไม้ 
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับจังหวัดกระบี่ พ้ืนที่ปุาไม้ทางด้านทิศตะวันออกมีสภาพเป็น
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ภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญ ประกอบด้วย ลําห้วย ลําคลอง น้อยใหญ่ที่ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดลง
สู่ทะเลอันดามัน ทําให้ราษฎรได้ใช้ทรัพยากรน้ําจากพ้ืนที่ปุาสําหรับการอุปโภคและบริโภค พ้ืนที่ปุา
ส่วนใหญ่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ สําหรับพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
เป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนตลอดแนวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ พ้ืนที่ปุา บริเวณตอนกลางจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบ
สลับกับเนินเขา และมีพ้ืนที่ปุาแปลงเล็กแปลงน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป พ้ืนที่บริเวณที่ราบและ   
เชิงเขา ส่วนใหญ่จะถูกบุกรุกทําลายปลูกสร้างสวนยางพาราและปาล์มน้ํามัน โดยภาพรวมพ้ืนที่
ทรัพยากรปุาไม้ของจังหวัดตรัง ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศ
พอสมควร เนื่องจากมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้จากจังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล ทําให้พ้ืนที่ทรัพยากรปุาไม้ของจังหวัดตรัง ยังคงเป็น
แหล่งโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ  

 

พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรังแยกตามอ้าเภอ 
 

อ้าเภอ 

ก้าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติ ครม. 
ป่าบก ป่าชายเลน ป่าบก (ไร่) ป่าชายเลน (ไร)่ 

ป่า ไร่ 
พ้ืนที่ป่าไม้
คงสภาพ 

ป่า ไร่ 
พ้ืนที่ป่าไม้ 
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 10,502.63 10,502.63 2 1,375 - - 

ปะเหลยีน  4 315,058 258,404 4 66,490.14 66,490.14 6 3,952 3 3,113 

กันตัง 10 89,739 50,177 9 87,962.97 87,962.97 7 9,148 4 1,104 

สิเกา  6 70,373 58,767 2 35,296.64 37,296.64 4 8,763 1 149 

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 - - 

หาดสําราญ 3 4,976 43,24 2 33,520.80 33,520.80 - - 1 1,703 

รวม 44 930,111 658,832 16 305,484 235,773.18 32 49,968 9 6,069 
 

ปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาบก) นอกเขตพ้ืนที่ที่มอบให้ ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปที่ดิน จํานวน 44 ปุา 
พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติคงสภาพ 672,996 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดกรม
ปุาไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาชายเลน) จํานวน 19 ปุา  เนื้อที่จํานวน  305,484 ไร่ พ้ืนที่ปุาคง
สภาพ235,773.18 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปุาตามมติคณะรัฐมนตรี (ปุาบก) ที่จําแนกเป็นไม้ถาวร จํานวน 32 ปุา เนื้อที่  จํานวน 
49,968 ไร่  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปุาตามมติคณะรัฐมนตรี (ปุาชายเลน) ที่จําแนกเป็นปุาไม้ถาวร จํานวน 9 ปุา เนื้อที่จํานวน 
6,069 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 สถานการณ์ด้านการบุกรุกปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่, 
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๑. สถานการณ์ทรัพยากรปุาไม้ พ้ืนที่ปุาไม้จังหวัดตรังในปัจจุบัน นับเป็นสถานการณ์ปุาไม้ที่
อยู่ในสภาวะวิกฤติ และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมของจังหวัดในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการพัฒนา โดยจังหวัดตรังจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติประมาณ ๑,๒๓๕,๒๕๐ ไร่ (ร้อยละ 40 
ของพ้ืนที่จังหวัด) จึงจะเกิดความสมดุลทางระบบนิเวศด้านทรัพยากรป่าไม้และการบริหารจัดการพ้ืนที่
ทั้งระบบของประเทศ  

2. จากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันของจังหวัดตรัง ปรากฏว่า
มีพื้นที่ป่าที่มีสถานการณ์อ่อนไหวหรือล่อแหลมและเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกท าลาย และมีสถิติคดี
ป่าไม้ค่อนข้างสูงและมีมาอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๕ พ้ืนที่ อันควรที่จะบูรณาการหน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติการควบคุมพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และด าเนินการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่
ดังกล่าวโดยเร่งด่วน ประกอบด้วย 

2.1 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ท้องที่อําเภอกันตังและอําเภอสิเกา  
2.2 อุทยานแห่งชาติเขาปูุ-เขาย่า ท้องที่อําเภอนาโยง อําเภอเมืองตรัง อําเภอห้วยยอด และ

อําเภอรัษฎา  
2.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัด ท้องที่อําเภอปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว และอําเภอ

นาโยง  
2.4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาประ-บางคราม ท้องที่อําเภอวังวิเศษ และอําเภอสิเกา  
2.5 ปุาสงวนแห่งชาติ ที่เป็นปุาบก ท้องที่อําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ อําเภอห้วยยอด 

อําเภอปะเหลียน และอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง และพ้ืนที่ปุาชายเลน ท้องที่อําเภอกันตัง 
อําเภอสิเกา อําเภอย่านตาขาว อําเภอปะเหลียน และอําเภอหาดสําราญ  

 3. สาเหตุประการสําคัญที่เป็นปัจจัยทําให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาและยึดถือครอบครอง    ทํา
ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง และเกิดสภาพปัญหาในเกือบทุกพ้ืนที่ตามมาถึงขั้นวิกฤตในปัจจุบัน ดังนี้ 
 3.๑ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  1) ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่ปุาจากความต้องการที่ดินทํากิน และนายทุนบุกรุกปุา โดย
ลักษณะการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปุาเดิมเพ่ือทําเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 
และพืชเกษตรอ่ืนๆ และนายทุน ผู้นําท้องถิ่นบางคน ผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังโดยการสนับสนุนราษฎร
พ้ืนที่ให้รับจ้างแผ้วถางปุา และกว้านซื้อพ้ืนที่ไว้ในครอบครองเป็นจํานวนมาก 

   2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส่วนราชการและหน่วยงานที่มีพื้นที่ดําเนินการ
เข้าไปในพ้ืนที่ปุาหรือใกล้เคียงพ้ืนที่ปุา ทําให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกจับจองพ้ืนที่ปุาได้โดยสะดวก และ
กลายเป็นชุมชนตามมาภายหลัง เช่น การก่อสร้างถนน การขยายเขตไฟฟูา การก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา สร้าง
เขื่อนหรืออ่ืนๆ  
 3.2 ปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของทางราชการ ได้แก่ 

๑) การบังคับใช้กฎหมายรัฐบางกรณี ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายได้ทุกขั้นตอน และมาตรการทางกฎหมายในการปูองกัน
การเข้าเกาะยึดพ้ืนที่ทําประโยชน์ปลูกพืชผลอาสิน ยางพารา ปาล์มน้ํามันหรือพืชเกษตรอ่ืนๆ ได้โดย
เด็ดขาด  

2) พื้นที่ปุาที่มีการบุกรุกจนกลายเป็นสภาพปุาที่เสื่อมโทรม รัฐกําหนดนโยบายการ
ผ่อนผันในภายหลัง ทําให้ผู้ครอบครองเข้าทําประโยชน์ได้ตามปกติ กรณีเช่นนี้ทําให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการ
กระทําผิดดังกล่าวได้ประโยชน์ ส่วนผู้ที่เคารพกฎหมาย จึงไม่มีโอกาสเข้าครอบครองทําประโยชน์ใน
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พ้ืนที่ปุา หรือได้สิทธิตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวได้เลย แต่ในปัจจุบัน ปรากฏว่าค่านิยมดังกล่าว กลับ
เปลี่ยนไปในบางพ้ืนที่ ทําให้อาจเกิดปัญหาใหญ่ในอนาคต ในการเข้าบุกรุกครอบครองพ้ืนที่ของ
ประชาชน เนื่องจากนโยบายของรัฐดังกล่าว  

4. คดีลักลอบตัดไม้และคดีที่บุกรุกพ้ืนที่ปุา 
4.1 คดีลักลอบตัดไม้ ปี 62  มีคดีเกิดขึ้นจํานวน 7 คดี ไม้ท่อน 32 ต้น/ท่อน ปริมาตร 

26.49 ลบ.ม. ไม้แปรรูป 181 ชิ้น/แผ่น  ปริมาตร 3.17 ลบ.ม. 
4.2 คดีที่บุกรุกพ้ืนที่ปุา ปี 62   มีคดีเกิดขึ้น จํานวน 73 คดี พ้ืนที่ปุาถูกบุกรุกจํานวน 

682.84 ไร่  
13.2 ทรัพยากรแร่ 

จังหวัดตรังมีการทําเหมืองแร่ 2 ชนิด คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ส่วนแร่หินอ่อนตั้งอยู่ที่อําเภอห้วยยอด และได้รับอนุญาตประทานบัตร
แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดดําเนินการทําเหมือง เนื่องจากปัจจุบันราคาแร่หินอ่อนตกต่ํามาก ทําให้ไม่คุ้มทุน 
สําหรับแร่อ่ืนๆ เช่น ดีบุก มีการผลิตกันมากในอดีต โดยจังหวัดตรังเคยเป็นแหล่งดีบุกขนาดใหญ่ของ
ประเทศ  
13.3 พื้นที่ชุ่มน้้า 

พ้ืนที่ชุ่มนํ้า(Wetland)  หมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพ้ืนที่ลุ่มพ้ืนที่ราบลุ่ม
พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะพ้ืนที่ชุ่มนํ้ามีนํ้าท่วมมีนํ้าขังพ้ืนที่พรุ  พ้ืนที่แหล่งนํ้าทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีนํ้าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว  ทั้งที่เป็นแหล่งนํ้านิ่งและทั้งที่เป็น       
นํ้ากร่อยและนํ้าเค็ม  รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุด         
มีความลึกของระดับนํ้าไม่เกิน 6 เมตร 

คุณประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มนํ้า คือ การเป็นแหล่งนํ้าแหล่งเก็บกักนํ้าฝนเป็นแหล่งทรัพยากร
และผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้  และมีความสําคัญต่อการ
คมนาคมในท้องถิ่นรวมถึงการเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์   อันมีความสําคัญทางนิเวศวิทยา
และการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเป็นแหล่งของผู ้ผล ิตที ่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร  
นอกจากนี ้ บางแห่งยังมีความสําคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สังคม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยาอีกด้วย 

พ้ืนที่ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ปุาหมูเกาะลิบง–ปากนํ้าตรัง มีพ้ืนที่
ประมาณ 515,745 ไร่  ประกอบด้วย แม่นํ้าลําคลองร่องนํ้านํ้าตกบ่อนํ้าร้อนถํ้า และธารลอด ปุาพรุ     
ปุาเสม็ด ปุาจากปากแม่น้ํา ปุาชายเลนปุาชายหาดชายฝั่งทะเลสันทราย  หาดทราย หาดเลน แหล่งปะการัง 
แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล อ่าว และหมู่เกาะทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นที่อยู่
อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หายากและอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด  เช่น นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟิน
ฟุต นกหัวโตมาลายู และพะยูนหมู่เกาะลิบงเป็นแหล่งชุมชนนกอพยพที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และ
เป็นที่พักของนกอพยพจากทวีปแอฟริกา คือ นกหัวโตกินปู  ปีหนึ่งๆ อาจพบเพียงไม่กี่ครั้งหรือบางปีอาจ
ไม่พบเลย  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเศรษฐกิจสําคัญอาทิ ปลาในกลุ่มปลากะพง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงมีความงดงามของธรรมชาติ  เป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งศึกษาวิจัยที่สําคัญแหล่งหนึ่ง  
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบการใช้ที่ดินไปจากเดิม  โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการเกษตรการปลูก
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และการขยายตัวของชุมชน 

 

13.4 พื้นที่ชายฝั่งทะเล 
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จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ความยาวชายฝั่งทะเล  ๑๕๐ กิโลเมตร การสํารวจในครั้งนี้มีพ้ืนที่สามารถ
ทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงได้คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๑ กิโลเมตร เนื่องจากพ้ืนที่
บางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป  และกัดเซาะเข้ามามากส่งผลให้เส้นชายฝั่งมีระยะทางเพ่ิมขึ้นดังนี้ 

1) ชายฝั่งมีการกัดเซาะ ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๘๖ เมตร คิดเป็น ร้อยละ ๖.๘๑ ของ
ระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ ๘๑ ไร่ 

2) พ้ืนที่ชายฝั่งสะสมตัว ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๑๖,๙๕๙ เมตร หรือร้อยละ ๑๑.๒๓ของ
ระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ ๑๖๕ ไร่  

3) ชายฝั่งคงสภาพ ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๑๒๓,๗๑๑ เมตร  หรือร้อยละ ๘๑.๙๕ ของ
ระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางรวมทั้งหมด ๑๐,๒๘๖  เมตร 
ดังนี้ 
 ๑) อําเภอสิเกา 

 ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๑,๒๘๓เมตร พ้ืนที่ ๖ ไร่ 
 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๒,๕๑๕เมตร พื้นที่ ๒๖ ไร่  
 ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๒,๑๑๐เมตร พื้นที่ ๑๘ ไร่ 

 ๒)  อําเภอกันตัง 
  ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง ๑,๔๒๒ เมตร พื้นที่ ๙ ไร่  
  ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง ๙๓๘ เมตร พื้นที่ ๖ ไร่  

 ๓)  อําเภอหาดสําราญ 
 ตําบลหาดสําราญ  อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง ระยะทาง ๑,๒๒๕ เมตร พ้ืนที่ ๕ ไร่     
 ตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง ระยะทาง ๗๙๓ เมตร พื้นที่ ๑๑ ไร่ 

 มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  
๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมแก่หน่วยงานและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการจัดการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบัญหาและการจัดการ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  เพื่อให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์ พื้นที่ชายทะเลอย่างเหมาะสม
และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบนิเวศของหาดทรายธรรมชาติ  

๓) แก้ไขและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั ่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะให้สามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ  
 

13.5 แหล่งน้้าธรรมชาติ 
แม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดตรัง 2 สาย คือ แม่น้ําตรัง และแม่น้ําปะเหลียนจากการตรวจสอบ

คุณภาพของน้ําแหล่งน้ําสําคัญดังกล่าว  ปรากฏว่าคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่ในระดับดี โดย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2557  พบว่าอยู่ในระดับดี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลการ
ตรวจวัดพบว่าค่า DO มีค่าเฉลี่ย 4.6 มก./ล. อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าDO หมายถึง Dissolve  Oxygen 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา โดยหากน้ํามีค่า DO ≥6.0 มก./ล.เป็นน้ําดี )  ค่า BOD มีค่า 1.6 
มิลลิกรัมต่อลิตร  อยู่ในระดับด ี และค่า FCB อยู่ในระดับดี  

 

13.6 อุทยานมรดกอาเซียน 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ปุาหมู่เกาะลิบง ได้รับการประกาศเป็นมรดก

อาเซียน เป็นลําดับที่ 45 และถือเป็นมรดกอาเซียนในลําดับที่ 5 ของประเทศไทย 
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สําหรับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ปุาหมู่เกาะลิบง ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 
ลักษณะ คือ แม่น้ํา ปากแม่น้ํา และชายฝั่ง ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ประกอบด้วย ปุา
ชายเลน แหล่งน้ํากร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ แหล่งหญ้าทะเล
ผืนใหญ่เนื้อที่กว่า 18,000 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายาก ประเภท พะยูน เต่าทะเล และ
โลมา สัตว์ปุาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สําคัญของนกอย่างน้อย 212 ชนิด ชนิด
ที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟินฟุต นกหัวโตกินปู ทั้ งนกอพยพ และนก
ประจําถิ่น และยังได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 
ลําดับที่ 1,182 มีเนื้อที่รวม 414,456.25 ไร่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 

 

13.7  พะยูน 
พะยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ปุาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา 

ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติในปี พ.ศ.2535 ด้วยสถานการณ์ใกล้สูญพันธุ์ของ
พะยูนทําให้พะยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ปุาสงวนของไทย   

สถานการณ์พะยูนเริ่มกลับมาวิกฤติหลังพบพะยูนตายเพ่ิมขึ้น โดยประมาณการว่าทั้งประเทศไทย
มีพะยูนเหลืออยู่ไม่ถึง 200 ตัว แต่ในช่วงเวลาเพียง 9 เดือนตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา มีพะยูนตาย
ไปแล้วถึง 21 ตัว รวมถึงการตายของพะยูนน้อย "มาเรียม และยามีล" และยังคงมีข่าวการตายของ
พะยูนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดข่าวการพบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณชายหาดที่เกาะลิบง โดยกระดูกและ
กล้ามเนื้อบางส่วนของพะยูนสูญหายไป 

จังหวัดตรังเป็นแหล่งที่มีพะยูนอาศัยอยู่มากท่ีสุดในประเทศไทย อาศัยในบริเวณแนวเขตพ้ืนที่
หญ้าทะเลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ บริเวณเกาะมุก เกาะลิบง 
อําเภอกันตัง  โดยเมื่อปี 2561 จากการบินสํารวจพบประชากรพะยูนในจังหวัดตรัง  มีประมาณ 171 ตัว 
ในปี 2561 มีพะยูนตาย 6 ตัว   

สาเหตุที่ทําให้พะยูนใกล้สูญพันธุ์นั้น ประกอบด้วยปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์ 
ได้แก่ ความเชื่อน้ํามันพะยูนสามารถรักษาโรคเรื้อรังได้สาและกระดูกพะยูนนําไปใช้ทําเครื่องราง การ
ใช้เครื่องมือประมงหลายชนิดที่เป็นอันตรายกับพะยูน มีผลให้พะยูนตายเพราะติดเครื่องมือประมง
ดังกล่าวโดยบังเอิญ การทําลายระบบนิเวศของหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหารของพะยูน เมื่อพะยูน
ได้รับอาหารไม่เพียงพอทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ย่อมส่งผลให้มีอัตราการสืบพันธุ์ที่ต่ํากว่าปกติ
และลูกที่ได้ไม่แข็งแรง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกพะยูนตายได้ง่าย  จังหวัดตรังกําหนดแนว
ทางการอนุรักษ์พะยูน ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พะยูนและแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยของพะยูนเชิง
พ้ืนที่ให้เหมาะสมและยั่งยืน 

2. การให้การศึกษาและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของ
พะยูนกับระบบนิเวศหญ้าทะเลให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพ่ือให้เข้าใจและ
เห็นความสําคัญของพะยูนและหญ้าทะเล 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และช่วยอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลตาม
แนวทางท่ีถูกต้องโดยมีส่วนราชการหรือองค์กรอิสระอ่ืนๆเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ 

4. สํารวจและวิจัยชีววิทยาประชากรพะยูนและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการฟ้ืนฟูพะยูน 
5. ปูองกันการทําการประมงท่ีผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อพะยูน 
6. รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล 
7. ติดตามตรวจสอบ เฝูาระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 
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8. จัดระเบียบการท่องเที่ยวชุมชนและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ท่องเที่ยวในแหล่งสัตว์ทะเลหายากอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพ่ือไม่เป็นการรบกวนและเป็นอันตราย
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพะยูน 
 การอนุรักษ์และการจัดการพะยูน โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวย่อมไม่เกิด
ผลสําเร็จในการอนุรักษ์พะยูน สิ่งสําคัญที่ควรทําควบคู่ไปกับกฎหมายคือ การสร้ างให้เกิดการเรียนรู้ 
ความเข้าใจเรื่องพะยูนและหญ้าทะเลแก่ประชาชนทั่วไป โดยเน้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลที่มีวิถีชีวิตอยู่
ใกล้ชิดกับพะยูนมากท่ีสุด รวมถึงการฟื้นฟูหญ้าทะเลที่จะส่งผลให้จํานวนพะยูนเพ่ิมขึ้น สร้างเครือข่าย
กลุ่มเด็กเยาวชนในชุมชนที่มีใจรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมซึ่งจะทําให้มีผู้สืบทอดและสืบสานงาน
อนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล หากชุมชนมีความเข้มแข็ง พะยูนจะอยู่คู่กับเกาะลิบงต่อไป  
 

13.7 การจัดการขยะมูลฝอย 
จังหวัดตรังยังไม่มีระบบกําจัดขยะรวม ระบบการคัดแยกเก็บและขนส่งที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ระบบกําจัดขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน บางท้องถิ่นนํามูลฝอย
ติดเชื้อไปกําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป รวมทั้ง ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยเฉพาะของเสีย
อันตรายจากบ้านเรือนยังมีการทิ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

ปริมาณขยะ (ตัน) จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ 
ลําดับที ่ อําเภอ ตัน/วัน 

1 เมืองตรัง 70.35 
2 กันตัง 22.26 
3 ย่านตาขาว 35.63 
4 ปะเหลียน 17.52 
5 หาดสําราย 10.71 
6 นาโยง 7.68 
7 ห้วยยอด 34.90 
8 สิเกา 16.03 
9 วังวิเศษ 11.15 

10 รัษฎา 14.62 
 

การดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดตรัง แบ่งออกเป็น 2 Cluster ใหญ่ๆ โดย
มีการรวบรวมขยะมูลฝอย จาก 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหลุมฝังกลบตามหลักวิชาการ ซึ่งมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเก็บขนรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
  1. Cluster นครตรัง มีปริมาณขยะส่งมากําจัด 17 แห่ง รวมกับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครตรัง มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 100 ตัน (รวมทั้งหมด 18 แห่ง) 

2. Cluster เมืองกันตัง มีปริมาณขยะส่งมากําจัด 15 แห่ง รวมกับขยะในเขตเทศบาลเมือง
กันตังมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย วันละ 30 ตัน (รวมทั้งหมด 16 แห่ง) 

ปัจจุบัน จังหวัดตรังมีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมด 22 แห่ง ในจํานวนนี้ เป็นหลุมฝังกลบ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2 แห่ง ได้แก่ หลุมฝังกลบเทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตัง  

14. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
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14.1 ประเด็นปัญหาความต้องการในเชิงพื้นที่ 
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการประชาคม สรุปปัญหาสําคัญของในพ้ืนที่อําเภอของ

จังหวัดตรัง จําแนกตามรายอําเภอ 10 อําเภอ  ตามความต้องการและปัญหาที่มีความรุนแรงในแต่ละ
พ้ืนที่  ดังนี้ 

1. อ้าเภอเมืองตรัง 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
3. ปัญหาการตลาด การค้า และการลงทุน 
4. ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ํา/ราคา

ไม่แน่นอน 
5. ปัญหาในการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 
6. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 
7. เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ งทํา เกิดพืชผลทาง

การเกษตรเสียหาย โดยเฉพาะนพ้ืนที่ตําบล
น้ําผุด 

1. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการ
บริการ 

2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน และการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. ครอบครัวแตกแยกทําให้เด็กขาดความ
อบอุ่นกลายเป็นสังคมเลี้ยงเดี่ยวเพ่ิมข้ึน 

2. ปัญหาเรื่องสถานศึกษา ผู้ปกครองให้
นักเรียนไปเรียนโรงเรียนที่มีมาตรฐานทํา
ให้นักเรียนล้นโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง 

3. กระแสวัฒนธรรมใหม่ทําให้ขาดผู้สืบทอด
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

4. ปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้นและมีแหล่งมั่ว
สุ่มของเยาวชนในพื้นท่ี 

5. ปัญหาเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคคอ
ตีบและโรคพิษสุนัขบ้า 

6. ประชาชนและผู้สูงอายุประสบปัญหา
เรื่องโรคต่างๆ 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า รบู รณากา ร ก า ร
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด รวมทั้งการบําบัดรักษา ให้
เป็นระบบครบวงจร  

2. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

 
 
 
 

2. อ้าเภอห้วยยอด 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
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1. ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาราคายางพาราและปาลืมน้ํามันตกต่ํา 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ํามันเป็นส่วนใหญ่ เศรษฐกิจในพ้ืนที่จึง
ขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร 2 ชนิดเป็น
หลัก แต่เนื่องด้วยราคาผลผลิตขาด
เสถียรภาพ ตลอดจนขาดการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็ง ทําให้รายได้ของประชาชนไม่มี
ความแน่นอน 

1. ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชน 
นอกเหนือจากยางพาราและปาล์ม
น้ํามัน 

2. จัดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ห้
เกษตรกร 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ของชุมชน   

4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการ
ทําการเกษตร  

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ประชาชนอยู่ได้โดยปราศจาก
หนี้สิน 

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. การแพร่ระบาดของยาเสพติด   
2. การพนัน การมั่วสุมของเยาวชนติด

เกมส์ 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเด็กและ
เยาวชน มีลานกิจกรรม ให้เด็กได้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  

3. สนับสนุนให้เด็กเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริม 
การสร้างเครือข่ายเยาวชนในการ
สร้างสรรค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสํานึก 
ที่ด ี

3. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาอย่างต่อเนื่อง 
2. ขาดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็น

รูปธรรม 
3. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแล

รักษาธรรมชาติ  

 

 
3. อ้าเภอกันตัง 

 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
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1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรตกต่ํา 
เช่นยางพารา ปาล์ม 

2. การส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ไม่
เพียงพอกับกลุ่มพัฒนาอาชีพในพื้นที่ 
เช่น กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1-8 
ของตําบลเกาะลิบง เพื่อให้กลุ่มพัฒนา
อาชีพได้ต่อยอด 

3. ถนนในพ้ืนที่ตําบลคลองชีล้อมบางส่วน
เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่
สะดวกบางครั้งเกิดอุบัติเหตุ 

4. เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านหรือ
เส้นทางเชื่อมระหว่างตําบลเป็นหลุม
บ่อขาดการปรับปรับซ่อมแซมให้ได้
มาตรฐานทําให้การสัญจรของ
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 

5. การขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภคบางพ้ืนที่ และขาดน้ําเพ่ือ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ ตําบล
กันตังใต้ 

6. ระบบประปา รวมทั้งประปาหมู่บ้านไม่
เพียงพอต่อความต้อการของประชาช
ในพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ตําบลโคกยาง, 
พ้ืนที่     ม.3,5 ตําบลบางเปูา 

7. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่มีน้อย  
 

1. ฝึกอบรมอาชีพเสริมอันเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้ภาคประชาชน 

2. ส่งเสริมช่องทางในการสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนมีการ
สร้างงานสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นข้ึน 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐานในพ้ืนที่ ม.1-5 ต.คลองชี
ล้อม 

5. ระบบประปาหมู่บ้านและสํารวจ
ความต้องการใช้น้ําประปาภายใน
หมู่บ้าน เช่น ขยายเขตการบริการ  

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
เช่น เกี่ยวกับโรคผิวหนัง โรคอ้วน โรค
หอบ  

2. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเนื่องจากปัญหายาเสพติดที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ ได้แก่ ตําบลกันตังใต้
ตําบลบางเปูา ตําบลบางสัก 

3. ปัญหาการว่างงาน 
4. ปัญหาเด็กออกจากการเรียนกลางคัน 

 

1. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ  

2. รณรงค์ปูองกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 



57 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 
 

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรในพ้ืนที่ถูกทําลายเป็น
จํานวนมาก ผลจากการใช้เครื่องมือ
ประมงผิดประเภท ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

2. การพังทลายหน้าดินริมตลิ่งริมฝั่ง
แม่น้ําตรัง ม.1 ตําบลโคกยาง 

3. ปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่งบริเวณพ้ืนที่
ที่ติดแม่น้ําตรังรวมทั้งติดชายฝั่ง
ทะเลท่ได้รับผลกระทบจากการไหล
ขอแงน้ําและคลื่นทําชายฝั่งถูกกัด
เซาะพังทลายราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน (ตําบล  ควนานี หมู่ 
2,4,5 /ตําบลย่านซื่อ    หมู่ 3/ 
ตําบลเกาะลิบง หมู่ 2,5) 

4. ปัญหาบุกรุกและลักลอบทําลาย
ทรัพยากรปุาไม้และปุาชายเลน 
(ตําบลเกาะลิบง, ตําบลบ่อน้ําร้อน, 
ตําบลกันตังใต้) 

5. ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ มีการทิ้ง
ขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก
ตรัง – บางสัก ม.1,2,3,5,6,7 
ตําบลคลองลุ  

6. ปัญหาขยะมูลฝอยตําบลบางเปูา 
1. ปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
2. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ํา

ธรรมชาติ บางพื้นที่ชองอําเภอ
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําในการ
อุปโภคบริโภค(ตําบลเกาะลิบง     
หมู่ 1,2,4,5,7 /ตําบลนาเกลอื  
หมู่ 1) 

1. รณรงค์ให้ชาวประมงท่ีใช้เครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมาย เลิกใช้เครื่องมือ 

2. ก่อสร้างพนังกันดินพังทลายริม
แม่น้ําตรัง ปรับภูมิทัศน์ 

3. อบรมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
เห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การปลูกปุาทดแทนในเขตพ้ืนที่
เสื่อมโทรม 
- การควบคุมดูแลและพิจารณา
ชะลอ  
- การออกใบอนุญาตแก่โรงงาน
ต่างๆ 

4. อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภท 

5. ปลูกปุาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทดแทน
การลักลอบตัดไม้ 

 

 
 
 
 

4. อ้าเภอย่านตาขาว 
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ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคาสินค้าที่สูง  

2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน  
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ําเป็น

อย่างมาก เช่น ราคายางพารา ปาล์ม 
และผลไม้     

4. ปัญหาเกี่ยวกับดครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคม เช่น ถนนชํารุดบางส่วน  
ได้แก่ ตําบลในควน ตําบลโพรงจระเข้ 

5. น้ําประปาสําหรับบริโภคอุปโภคใน
หมู่บ้านไม่สะอาด และไม่ได้มาตรฐาน  

6. ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ตําบลทุ่ง
กระบือ ตําบลโพรงจระเข้ 

1. กํากับดูแลราคาสินค้า ตลาดนัด
ราคาถูก 

2. การประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตร 

3. ส่งเสริมการอบรมอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น /ส่งเสริมอาชีพ 

4. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา  
5. จัดตั้งกลุ่มอาชีพภายในตําบล 
6. ปรับปรุงถนนเส้นทางที่ใช้ในการ

คมนาคมความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

7. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน 

2. ด้านสังคม
และความ
มั่นคง 

1. ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (ทุกตําบลในพื้นที่ย่าน
ตาขาว) 

2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และการลักขโมย (ทุกตําบลในพื้นที่
ย่านตาขาว) 

3. ปัญหาการว่างงานของประชาชนใน
พ้ืนที่      

4. การทํานุบํารุงศาสนา และการส่งเสริม
รักษาศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ 
ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน (ทุกตําบล
ในพ้ืนที่ย่านตาขาว) 

1. ตั้งจุดตรวจในพื้นที่และมีการเพ่ิมการ
ตรวจตราของตํารวจสายตรวจในพื้นที่ 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุด
เสี่ยงในพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการ
บําบัดรักษา ให้เป็นระบบครบวงจร  

4. ประชาสัมพันธ์ ชี้ให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาแหล่งน้ําตามธรรมชาติขาดการ
ดูแลรักษา (ตําบลในควน ตําบลหนองบ่อ) 

2. ประชาชนขาดความตระหนักและ
จิตสํานึกในการดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาด้านขยะมูลฝอย (ทุกตําบลในพื้นที่
อําเภอย่านตาขาว) 

3. ในช่วงฤดูร้อน การประปาส่วนภูมิภาคมี
น้ําดิบในการผลิตน้ําประปาไม่เพียงพอ 
(เทศบาลตําบลย่านตาขาว) 

4. การบุกรุกที่สาธารณะเพ่ือการเกษตรและ
ที่อยู่อาศัย (ตําบลนาชุมเห็ด ตําบลโพรง
จระเข้ ตําบลในควน และตําบลทุ่งค่าย) 

1. ปรับปรุงสภาพแหล่งน้ําธรรมชาติ
และให้ประชาชนช่วยดูแลรักษา
สอดส่องดูแลแหล่งน้ํา 

2. ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา คสล. เพื่อ
ยกระดับน้ําและเก็บกักระดับน้ําให้
สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี 

3. จัดทําแนวเขตให้เห็นเด่นชัดว่าเป็น
ที่สาธารณะหรือที่ของทางราชการ 
และดําเนินการการทางกฎหมาย
แก่ผู้ที่ทําการบุกรุกโดยพิจารณาดู
ที่เจตนาการบุกรุก 

 

5. อ้าเภอปะเหลียน 
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ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. การท่องเที่ยวขาดการบริหารจัดการที่ดี 

ได้แก่ การจัดระบบและวางแผนงานยังไม่
ชัดเจน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ความ
สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว การบริการ
นักท่องเที่ยวและความปลอดภัย และการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยัง
มีน้อย 

2. ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบ 
อาชีพเสริม เมื่อขาดรายได้หลักทําให้ขาด
รายได้ในการยังชีพ 

3. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
,ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 

1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวาง
ระบบและการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ทุกช่องทางการสื่อสาร 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
หรือจัดตั้งกลุ่มองค์กรในการ
รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าของ
ตําบล 

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. ปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
2. ประชาชนเป็นโรคเบาหวาน , ความดัน

โลหิตสูง , หวัใจ , โรคมะเร็ง 
3. การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

5. ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง 
6. ไฟส่องสว่างถนนไม่เพียงพอ / ไฟฟูา

สาธารณะตามจุดเสี่ยงยังไม่มีทั่วถึ 
 

1. จัดกิจกรรมเฝูาระวังปูองกันโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ความรู้/จัดอบรมกลุ่มเปูาหมาย 
เพ่ือปูองกันโรคดังกล่าว 

3. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษา
ความสะอาดบ้านและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด , ซ่อมแซม
ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ 

5. เจาะบ่อบาดาล , จัดซื้อถังน้ําขนาด
ใหญ่ บริการบริเวณชุมชนทุก
หมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะบริเวณชุมชนทางแยก
เพ่ิม 

6. ขยายเขตไฟฟูาหัวเสา , ประสาน
แขวงการทางเพ่ือขอติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การกําจัดขยะมูลฝอย 
3. ปุาชายเลนถูกทําลาย 
 

1. จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักให้กับประชาชนใน
การร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. รณรงค์การคัดแยกขยะที่ถูก
ต้องการอบรมการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ/ปุ๋ยคอกเพ่ือลดขยะอินทรีย์ 

4. จัดกิจกรรมปลูกปุาชายเลน 
6. อ้าเภอสิเกา 
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ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคายางพารา น้ํามันปาล์มตกต่ํา 

2. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง 
3. สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง ค่าครอง

ชีพสูง 
4. ไม่มีอาชีพเสริม รายได้ไม่แน่นอน 
5. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตได ้
6. ปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทําให้แหล่งน้ํ า

ธรรมชาติไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
2. ส่งเสริมช่องทางในการสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชน 
 

 7. ประชาชนมีหนี้ นอกระบบ  รายได้ ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

8. ที่ดินที่ชาวบ้านครอบครองไม่มีเอกสิทธิ์ 
9. ชาวบ้านไม่มีที่ทํากินเป็นของตัวเอง จึงมี

การบุกรุกทําลายปุาไม้ 
10. การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมบ่อ   

มีฝุุนละอองในช่วงหน้าแล้ง 
11. ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

 

6. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. คนพิการ ผู้สูงอายุ ขาดคนดูแล และรายได้
ไม่เพียงพอ (มีรายได้รับแต่เบี้ยยังชีพเพียง
อย่างเดียว) 

2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
วัยทํางาน เช่น พืชกระท่อม เนื่องจากหา
ง่าย ราคาไม่แพง 

3. เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม 

4. ปัญหาไฟฟูาส่องสว่าง 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้
เข้มแข็ง 

2. ส่งเสริมการบูรณาการการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง
การบําบัดรักษา ให้เป็นระบบครบ
วงจร  

 

7. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ป ัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีที่ทิ้ง
ขยะ ขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ 

2. ปัญหาคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่งทําให้
ชายฝั่งและสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหาย 
(ตําบลม้ฝาด หมู่ 4 /ตําบลบ่อหิน หมู่2) 

3. ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ําในการ
อุปโภคบริโภค 

4. โรงานอุตสาหกรรมปล่อยย้ําเสียจากโรงงาน 
 

1. สนับสนุนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นและประชาชนในการ
จัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น
ระบบ          

 
7. อ้าเภอวังวิเศษ 
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ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ํามัน

ตกต่ํา 
2. ประชาชนขาดการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ด้านการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 

ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย  

 

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

กลุ่มเยาวชนหัมั่วสุ่มทําให้เกิดกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด 

ส่งเสริมการบูรณาการการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ งการ
บําบัดรักษา ให้เป็นระบบครบวงจร  

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ขาดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
แหล่งน้ํา ปุาไม้ที่ดิน 

2. ขาดแคลนกําลังเจ้าหน้าที่   
3. การดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับปุา

ไม้   บางครั้งไม่ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่หรือผู้นําท้องถิ่นเพ่ือทํา
ความเข้าใจ จึงทําให้เกิดข้อพิพาทตามมา 
เช่น กรณทีี่ดินทํากินของชาวบ้าน   

บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่ ว น ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
8. อ้าเภอนาโยง 

 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. สินค้าเกษตรราคาตกต่ํา 

2. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 
 

ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย  

 
2. ด้านสังคมและ

ความมั่นคง 
1. การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
2. การเล่นการพนัน 
3. ปัญหาการว่างงาน 
4. การบริหารและจัดการองค์ความรู้ของกลุ่ม

อาชีพขาดความเข้มแข็ง 

ส่งเสริมการบูรณาการการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ งการ
บําบัดรักษา ให้เป็นระบบครบวงจร  

 

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ปูองกันการบุ กรุ กทํ าลายปุ าและ
ส่งเสริมการปลูกปุาแบบบูรณาการ 

 

 
 

9. อ้าเภอหาดส้าราญ 
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ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. สินค้าเกษตรราคาตกต่ํา 

2. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม  

1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์รับซื้อ
สินค้าทางการเกษตรในราคายุติธรรม 

2. จัดหาเงินทุน กองทุนเพ่ือต่อยอดกลุ่ม
อาชีพ 

2. ด้านสังคม
และความ
มั่นคง 

การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 
 

1. ปูองกันและปราบปรามทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
อย่างจริงจัง 

2. ติดตั้ง CCTV ทั้งตําบลเพื่อปูองกันการก่อ
อาชญากรรม 

3. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างถนนสายหลัก  
3. ด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การทําประมงผิดกฎหมาย 
2. การกัดเซาะแนวตลิ่งของทะเล

บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านปรากปรน 
ตําบลหาดสําราญ 

1. การปราบปรามและเอาจริงกับผู้กระทํา
ผิดกฎหมาย 

2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปุาชายเลน 

 

10. อ้าเภอรัษฎา 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. สินค้าเกษตรราคาตกต่ํา 

2. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม 

3. น้ําอุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตรไมเ่พียงพอ 

4. ปัญหาน้ําท่วมขังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้
แม่น้ําตรัง 

1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเสริม 
2. จัดหาตลาดรองรับสินค้า 
3. พัมนาเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมมีความ

สะดวกสบายและปลอดภัย 
4. สร้างฝายกักเก็บน้ําเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
5. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
6. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างบริเวณสองข้างถนน

ให้ทั่วถึงในบริเวณหมู่บ้าน 
7. ขุดลอกแม่น้ําตรัง และรื้สิ่งกีดขวาง เพื่อ

น้ําจะได้ระบายคล่อง ไม่ท่วมขัง 
2. ด้านสังคม

และความ
มั่นคง 

1. ปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
2. ปัญหายาเสพติด 
3. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
4. ปัญหาประชาชนว่างงาน 
5. ต้องการสถานที่ออกกําลังกายใน

ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด และปราบปรามผู้ค้าและผู้เสพยาเสพ
ติดอย่างเข้มงวด จัดเวรยามออกตรวจ
ตราในพื้นท่ี 

2. จัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกายและสถานที่
ออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพประจํา
หมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬา 

3. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาน้ําเสีย กลิ่นเหม็น จากกิจการ
แปรรูปยางพาราเป็นยางแผ่นดิบ และ
ยางแผ่นรมควัน 

2. น้ําท่วม 
3. มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้

มาตรฐาน 

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
2. ขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อระบายน้ํา

ในฤดูฝน 
3. ปรับปรุงระบบขยะชุมชน 
4. ส่งเสริม วิธีการทําแก๊สชีวภาพ 

14.2 สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
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1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ํา เนื่องจากโครงการเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคเกษตร 
โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ํามัน  

2. การปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาล์มน้ํามัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีการผลิตแบบดั้งเดิม การใช้นวัตกรรม
เพ่ือพ่ิมมูลค่าผลผลิตค่อนข้างน้อย ขาดความรู้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารจัดการ
การตลาดสมัยใหม่ 

3. แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดยังมีปัญหาคุณภาพบริการ ทั้งด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้ง ปัญหาความม่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

4. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดตรังมากที่สุด โดยอําเภอที่
พบการจับกุมสูงสุด ได้แก่ เมืองตรัง รองลงมา ได้แก่ กันตัง ปะเหลียน ห้วยยอด สิเกา วังวิเศษ ย่านตาขาว 
นาโยง รัษฎา และหาดสําราญ ตามลําดับ 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
6. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์มาใช้ประโยชน์ทาง

พาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า 
7. โครงสร้างประชากรของจังหวัดตรังมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นผลให้ภาระพ่ึงพิง

สูงขึ้น การเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย 
  

15. สรุปผลการด้าเนนิการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา 
 

การพัฒนาจังหวัดตรังในช่วงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 และแผนปฎิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดเปูาหมายในการ
พัฒนาจังหวัดอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทาง
สังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  พร้อมทั้งบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้าง
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 2) ส่งเสริมและพัฒนา     
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  3) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 4) บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน  
โดยได้กําหนดแผนงานโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดตรังให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยังยืน 
 
 
15.1 แผนงานโครงการและงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

งบประมาณและจํานวนโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ประเดน็การพฒันา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 3 ปี 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

รวม 18 231.4363 35 233.0446 20 221.7229 73 686.2038 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัดด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม        
ที่มั่นคงและยั่งยืน 

7 65.3486 
28.23 % 

7 19.1713 
8.24 % 

  

3 7.4953 
3.38 % 

17 92.0152 
13.41 % 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนา     
การท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

4  84.6062 
36.55 % 

9 143.1729 
61.43 % 

 

9 144.2545 
65.06 %  

22 372.0336 
54.22 % 

3. เสรมิสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 6 64.0618 
27.68 % 

  

11 53.3311 
22.88 % 

 

4 11.8751 
5.36 %  

21 129.2680 
18.84 % 

 

4. บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
สัตว์ทะเลหายาก และ
พลังงานอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่ และมี
ความยั่งยืน 

1  8.4197 
3.63 % 

  

8 8.3693 
3.59 % 

 

4 49.0980 
22.15 % 

13 65.8870 
9.60 % 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

1 
รายการ 

9.0000 
3.91 % 

 1 
 รายการ 

9.0000 
3.86 % 

1 
 รายการ 

9.0000 
3.60 % 

 27.0000 
3.93 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 ผลการด้าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผา่นมา 

 92.0152 ล้านบาท 
 13% 

 372.0336  ล้านบาท
54% 

 129.2680  ล้านบาท 
 19% 

 65.8870 ล้านบาท 
 10% 

 27.0000  ล้านบาท 
 4% 

สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีม่ันคงและย่ังยืน 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
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จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จํานวน 73 
โครงการ รวมงบประมาณ 686.2038 ล้านบาท จําแนกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
จํานวน  92.0152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.41  ของงบประมาณทั้งหมด จังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนา
สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างรายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและรายได้จากยางพาราและปาล์มน้ํามัน  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัดตรัง  
โดยการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร  การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ํามันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของ
จังหวัด ซึ่งเป็นกลไกให้สามารถเพ่ิมมูลค่ายางพารา และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหายางพารา
ราคาตกต่ํา  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน  

แผนงาน/โครงการที่สําคัญภายใต้ภาวการณ์ยางพาราที่ตกต่ําส่งกระทบต่อรายได้ของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา และนําไปสู่ความเดือดร้อนของเกษตรกร จังหวัดจึงมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่า
ยางพาราเพื่อการแข่งขัน  ได้แก่   

1.  เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปน้ํายางพาราแบบลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัด
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร   

2. เพ่ิมมูลค่ายางสู่มาตรฐาน GMP  โดยการพัฒนาโรงรมและโรงอัดก้อนเพ่ือให้สามารถผลิต
ยางแผ่นรมควันอัดก้อนได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  และสะดวกในด้านการขนส่ง   

3. พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP สนับสนุน
จักรรีดยางและตะกงพร้อมแผ่นเสียบ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ในการแปรรูปยาง โดยการปรับปรุงโรงรมยางให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ยางแผ่มรมควันได้กิโลกรัมละ  5-7 บาท สร้างความยั่งยืนให้
สมาชิกและสหกรณ์ 

4. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับความ
นิยมในอุตสาหกรรมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่  ที่นอนยางพารา  หมอนยางพารา   

5. ปรับปรุงระบบน้ํา  โรงอบ/รมยางของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควันที่มีสภาพเก่า
และทรุดโทรมมาก ให้กลับมาใช้งานได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือให้ได้น้ําที่สะอาด มีคุณภาพ มาใช้
ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP  

 6.  จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราจังหวัดตรัง 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังให้มีความรู้เรื่องกระบวนการแปรรูป
ยางพารา ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง จนถึงกระบวนการผลิต และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการนํา
น้ํายางสดมาผลิตเป็นน้ํายางข้น (โดยใช้เทคโนโลยีแบบง่าย) และการทําครีม (Creaming) แล้วนําน้ํา
ยางครีมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  สามารถต่อยอดในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
สามารถรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป  ทําให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 

7. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าพืชเกษตรสู่ระบบอินทรีย์ 
8. การพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาดวิสาหกิจชุมชน SMEs และยกระดับ 

ผู้ประกอบการสินค้าศักยภาพสู่สากล 
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ผลการพัฒนา แม้ว่าจังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  
แต่ภายใต้ภาวการณ์ยางพาราที่ตกต่ําอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทนหรือ
ลดพ้ืนที่ปลูก ส่งผลให้พ้ืนที่ปลูกยางพาราและผลผลิตยางพาราของจังหวัดตรัง โดยในช่วงปี 2556-
2560 จํานวนผลผลิตยางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตยางพารา จํานวน 335,377, 
315,439, 317,466 , 312,553 และ 301,136 ตัน ตามลําดับ จึงส่งผลให้อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อ
สร้างรายไดใ้ห้เติบโตอย่างต่อเนื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
จํานวน  65.8870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  9.60 ของงบประมาณทั้งหมด การท่องเที่ยวเป็นอีก
แหล่งรายได้ท่ีสําคัญของจังหวัด  จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตั้งแต่ท้องทะเลจนถึงภูเขาสูง 
(ปุา เขา นา เล) และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลาย เนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมา
ตั้งแต่อดีตและเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ได้สั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นมรดกตก
ทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภยั 
และอาหารการกิน  จังหวัดจึงมุ่งเน้นให้จังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาเพื่อ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้   

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนาถนนเข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  การเพ่ิมมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและหาดปากเมง  

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว   

4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ   

ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 
2559 - 2561  มีจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561  
มีผู้มาเยี่ยมเยือน 1,596,657 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว  จํานวน 9,028.01 ล้านบาท โดยมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 18.59 สูงกว่าเปูาหมายที่จังหวัดกําหนดไว้ 
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  และนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของนโยบายรัฐบาล ถือ
เป็นอีกปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
จํานวน  129.2680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  18.84 ของงบประมาณทั้งหมด จังหวัดมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มี
รายได้น้อย  เนื่องจากในช่วงปี 2556 - 2559  มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ร้อยละ 
0.34, 0.42, 0.50 และ 0.72 ตามลําดับ  โดยในปี 2560 อัตราการว่างงานลดลงเป็น ร้อยละ 0.68 
และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 เป็นร้อยละ 0.87 นอกจากนี้ ยังพบว่าสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการที่จะได้รับ
การบริการยังไม่ครอบคลุม  จึงมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบ
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และนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ด้านการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ   

ผลจากการพัฒนาด้านการศึกษา ปี 2560 จังหวัดตรังมีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปี       
สูงกว่า ปี 2558 และ 2559 ซึ่งมีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.67 และ 8.90 ตามลําดับ ซึ่งยังคงต่ํา
กว่าเปูาหมายที่จังหวัดกําหนดไว้ 10.30 ปี สําหรับค่าเฉลี่ย(o-net) ม.3 ในปี 2561 ร้อยละ  
39.78 ซ่ึงสามารถบรรลุเปูาหมายสูงกว่าที่จังหวัดกําหนดไว้ ในปี 2562 ร้อยละ 39.00  

ประเด็นการพัฒนาที 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายาก 
และพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จํานวน 65.8870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.60 ของงบประมาณ
ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการปูองกันการบุกรุกทําลายปุา เนื่องจากจังหวัดตรังมีแนวโน้มในการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นในการโดยบุกรุกปุาบกเพ่ือใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูก
ยางพาราปาล์มน้ํามัน หรือพืชเกษตรต่างๆ  ส่วนการบุกรุกปุาชายเลนเพ่ีอใช้ที่ดินในการประกอบ
อาชีพประมงและเกษตรกรรม จังหวัดยังมุ่งเน้นส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาต้นน้ํา แม่น้ําลําคลอง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการขยะได้
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ  

ผลจากการพัฒนา  ปี พ.ศ. 2556 - 2558 จังหวัดตรังมีจํานวนพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มีพ้ืนที่ปุาไม้ 660,877.45 , 665,183.36 และ 673,000.44 ไร่ ตามลําดับ โดยในปี พ.ศ. 2559 
พ้ืนที่ปุาลดลงเป็น 671,231.86 ไร่ และเพ่ิมขึ้นในปี 2560 เป็น 672,241.45 ไร่ สําหรับสัดส่วน
อัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ปุาไม้ ในปี 2556 – 2560 คิดเป็นร้อยละ -1.09 , 0.65, 1.18 , 0.26 
และ 0.15 ตามลําดับ เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ในทิศทางที่ดีขึ้น    

ผลการดําเนินการบริหารจัดการขยะ  พบว่าปริมาณขยะและปริมาณขยะตกค้างในจังหวัดลดลง  
โดยในปี 2557 – 2559 มีปริมาณขยะ จํานวน 261,358.25  ตัน ,242,670.25 ตัน และ 
212,719.2 ตัน ตามลําดับ และปริมาณขยะตกค้าง จํานวน 212,719.20 ตัน , 163,080.00 ตัน 
และ 80,407.50 ตัน ตามลําดับ นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ  ลําดับที่ 4 

 

15.3 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและปัญหาสืบเนื่องที่จะต้องด้าเนินการต่อ 
15.3.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 

1) ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังปีที่ผ่านมา จังหวัดได้ให้ความสําคัญกับ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ํามัน เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปจาก
ยางพารา ปาล์มน้ํามัน เพ่ือส่งออกในประเทศและต่างประเทศ หรือสินค้าเกษตรด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการ
ประมง ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น การสนับสนุนสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จัดจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ แม้ราคาในตลาดยางพาราตกต่ํากว่าเดิมจนส่งผลให้ GPP ลดลง แต่การสร้างรายได้เสริม
ดังกล่าวก็สามารถส่งผลให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
   จังหวัดตรังซึ่งมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก  ได้มีการส่งเสริมให้สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้มากขึ้น โดยวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการบํารุงดิน การใช้ปุ๋ย ทําให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  สําหรับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 
2556 มาจนถึงปัจจุบัน  สาเหตุจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว เศรษฐกิจโลกขยายตัวใน
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อัตราชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยางอันดับ 1 ของโลกเริ่มชะลอตัวนั้น  
จังหวัดตรังได้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ําโดยการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายางทั้ง
ระบบของจังหวัดตรัง  ซึ่งในการแก้ปัญหายางพารา จะต้องกระทําต่อเนื่อง  เป็นระบบทั้งต้นทาง  
กลางทาง  และปลายทาง  โดยต้นทางจะเป็นกระบวนการผลิตของการเพ่ิมผลผลิต กระบวนการผลิต
ยางให้มีคุณภาพ ทําให้ยางพารามีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต แหล่งน้ํา ศูนย์เรียนรู้ ในส่วนของ
กลางทางจะเน้นเรื่องของการขายยางผ่านกระบวนการของสหกรณ์ชาวสวนยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และปลายทางเป็นการตลาด ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสืบเนื่องที่จังหวัดจะต้องดําเนินการต่อไป รวมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีวิต การท าเกษตรผสมผสานเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  
 

2) ด้านการท่องเที่ยว 
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 2555-2561 มีอัตราการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี มีกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง รวมถึงการคงรักษาไว้ในกิจกรรม
เดิมให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร เทศกาลถือศีล กินเจ กิจกรรมวันหมูย่าง
และขนมเค้กเมืองตรัง และเทศกาลลูกลม   
  นอกจากนี้ยังสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การใช้อัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้เกิดแก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังคือ นักท่องเที่ยวพักที่จังหวัดอ่ืนแต่มาใช้ทรพยา
กรในพ้ืนที่จังหวัด ดังนั้น จะต้องกําหนดมาตรการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาพักในตรังมากขึ้น โดยใช้จุดแข็ง
ของจังหวัดตรังในการท่องเที่ยวคือเรื่องของธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และอาหารการกินซึ่ง
ได้เปรียบกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ จึงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
  

3) ด้านสังคม 
เน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก ให้คนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งผลให้ราษฎรมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดตรังจากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ปี 
2562 พบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ดี 5 อันดับ แรกได้แก่ 1) ผู้สูงอายุไดรับการ
ดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 2)ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 3) ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 4) เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
และ 5) ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คิดเป็นร้อยละ 99.96 

จากการที่จังหวัดให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุกมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม  ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีดินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สัดส่วนคนจน ในปี 2557 – 
2560 อัตราร้อยละ 11.08  ,7.39 ,15.93 และ 11.69 ตามลําดับ โดยมีแนวโน้มอัตราลดลง 
สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคัวเรือน ในปี 2554 2556 2558 และ 2560 มีรายได้เฉลี่ยลดลง
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 36,245 บาท, 33,270 บาท, 23,309 บาท และ 21,814 บาท ดังนั้น 
จังหวัดยังคงให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านสังคม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่
มั่นคง อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสําคัญลดลง และประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ  
เพ่ือให้ระดับความสุขครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
จังหวัดตรังมีความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นและมีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน  จํานวนพื้นที่ปุาถูกบุกรุกทําลายลดลง  สําหรับปัญหาขยะมูลฝอยได้รับแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีปริมาณลดลง และส่งผลดีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

 

15.3.3 ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
 ปัญหาในการจัดท้าแผน 

1.  ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับ
พ้ืนที่ (Area Based)  จากผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ากระทรวง/กรม ไม่ให้ความสําคัญ
กับการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และไม่ได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการบูรณาการงบประมาณ
ระหว่างกระทรวงกับจังหวัด 

2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ศึกษาของ
จังหวัดไปสู่กระบวนการแผน  พบว่าข้อมูลหลายส่วนไม่เป็นปัจจุบันขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เนื่องจากการจัดเก็บที่มรีูปแบบต่างกัน นําไปใช้ต่างกัน ข้อมูลแต่ละแหล่งจึงไม่ตรงกัน 

 ปัญหาในการบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณ 
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดค่อนข้างต่ํา ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่

กําหนด เนื่องจาก 
1. ความไม่พร้อมของแบบแปลนก่อสร้าง มีการแก้ไขแบบ เปลี่ยนแปลงรายการ หรือสถานที่

ก่อสร้าง  
2. ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ดําเนินการ ขั้นตอนการอนุญาตใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการภายใน

อุทยานแห่งชาติฯ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
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ส่วนที ่2 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง 

       
 
 
 

2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด ด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ จะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าใจบริบทของจังหวัดและปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ จะถูกน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย
การด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน การ
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการท าความเข้าใจศักยภาพจังหวัดร่วมกัน จะช่วยสร้างความเห็น
พ้องต้องกันและความเข้าใจ  อันดีในการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดต่อไปในอนาคต 

 

กรอบการวิเคราะห์ศกัยภาพการพัฒนาจังหวัดเบื้องต้น  คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบ
ด้าน (SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจังหวัด (สามารถก ากับได้ – ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
- ปัจจัยภายในที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริม

ความส าเร็จ (Strengths) 
- ปัจจัยภายในที่เป็นลบคือจุดด้อย ความไม่พร้อมของจังหวัด (Weaknesses) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยนอกจังหวัด (ไม่สามารถก ากับได้ – เตรียมตัวรับมือ) 
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือเป็น

ภาวะคุกคามการเจริญเติบโตหรือความมั่นคงและม่ังคั่งของจังหวัด (Threats) 
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด รวบรวมจากหลาย

แหล่งข้อมูลด้วยกัน ได้แก่ 
 ข้อมูลจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ข้อมูลจากการส ารวจของจังหวัด เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะ  

ได้แก่ ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดตรัง  การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย เป็นต้น 

 ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่ในวงกว้าง 
 ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารและวิทยุ ซึ่งอาจบ่งชี้ความต้องการของประชาชนหรือสิ่งที่

ประชาชนให้ความส าคัญในขณะนั้นๆ 
 ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยราชการ เช่น จังหวัดตรัง ส านักงาน

สถิติแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
 ข้อมูลการพัฒนาตามกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๔ มิต ิ
สรุปผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จังหวัดตรัง  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ  จ าเป็นต้องขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพและโอกาสที่มีอยู่ควบคู่กับการแก้ปัญหา 
จุดอ่อนและข้อจ ากัด  โดยมีประเด็นสภาวะแวดล้อมที่ส าคัญของจังหวัด  ดังนี้ 
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จุดแข็ง(Strength) 
S1 เป็นแหล่งผลิตยางพารามูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
S2 มีศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่สามารถขยายเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ 
S3 มีมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่น รวมทั้ง มีภูมิสถาปัตย์    

ที่เป็นเอกลักษณ ์จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 
S4 มีเครือข่ายองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชนใน 

ทุกระดับ 
S5 มีสถานบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
S6 มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ,ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล และกองทุน

หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นท่ีครอบคลุมทุกท้องถิ่น 
S7  มีสถานศึกษาท่ีสามารถให้บริการการศึกษาภาคบังคับได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบล 
S8  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังยั่งยืน 20 ปี(2544-2564) ปลอดภัยชีวิต 

เศรษฐกิจมั่นคง ด ารงวัฒนธรรม  เลิศล้ าทรัพยากร 
S9  ความสุขระดับจังหวัดอยู่ในเกณฑ์สุขระดับมาตรฐาน 
S10 มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานน้ าแนวเทือกเขา

บรรทัด วัสดุการเกษตร ต้นไม้ ยางพารา ปาล์ม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
S11 มีแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์และฝูงพะยูนที่ใกญ่ที่สุดในเอเซีย 
S12 มีระบบการขนส่งสินค้าทั้งทางน้ าและทางรถไฟ หรือระบบราง ได้แก่ ท่าเทียบเรือของรัฐ

และเอกชนรวม 4 ท่า เป็นช่องทางส่งสินค้าภาคใต้ไปปีนังและทั่วโลกส าหรับระบบการ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ  มีแห่งเดียวในฝั่งอันดามัน 

 

จุดอ่อน(Weakness) 
W1 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตการเกษตรและการท่องเที่ยวมีน้อย 
W2 โครงสร้างพื้นฐานหลักไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
W3 ขาดแคลนแรงงาน แรงงานฝีมือ ในการผลิตด้านเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการ

ท่องเที่ยว 
W4 ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
W5 ประชาชนเจ็บป่วยและตายด้วยโรคหรือสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น 

มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดัน และอุบัติเหตุ 
W6 คุณภาพทางการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามค่าเฉลี่ยของประเทศ 
W7 จ านวนครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีไม่เพียงพอกับชั้นเรียน 
W8 สิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการที่จะได้รับการบริการยังไม่ครอบคลุมด้านการศึกษาและการ

ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
W9 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ 
W10 มีการบุกรุกป่าไม้และท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
W11 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ขยะ น้ าเสีย ป่าไม้) ขาดการบูรณา

การที่มีประสิทธิภาพ 
W12 การบริหารและการจัดการองค์ความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้าน  กลุ่มอาชีพ และองค์กร

เกษตรกรขาดความเข้มแข็ง 
W13 ศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีน้อย 
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โอกาส(Opportunity) 
O1 นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
O2 มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกของประชาคมอาเซียนในด้าน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า    

การลงทุน 
O3 นโยบาย IMT GT ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ส่งเสริมให้

มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
O4 ตลาดสินค้าฮาลาลขยายตัวเพิ่มข้ึน 
O5 มีการส่งเสริมให้ประชาชนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
O6 นโยบายรัฐบาลการท างานแบบมีส่วนร่วม (นโยบายเครือข่ายประชารัฐ) 
O7 นโยบายของรัฐบาลด้านการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ 
O8 การพัฒนานโยบายสาธารณะตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

 

อุปสรรค (Threat) 
T1 ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามสภาพการผันผวนของค่าเงินและสภาวะเศรษฐกิจโลก 
T2 การแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
T3 ข้อจ ากัดด้านนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่ซับซ้อน ไม่

เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนการท่องเที่ยวและอ่ืนๆ 
T4 การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางธรรมชาติและภัยธรรมชาติ 
T5 แรงงานต่างด้าว/ผิดกฎหมายและการอพยพย้ายถิ่นของประชากรต่างพ้ืนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูล SWOT รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ พบว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมีสถานภาพที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ จังหวัดมี
จุดแข็งทางเศรษฐกิจในระดับสูงและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสส าคัญอีกด้วย  การวิ เคราะห์
สถานการณ์ด้านสังคม พบว่าจังหวัดมีสถานการณ์โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง  แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังมีโอกาสส าคัญที่จะมาช่วยขจัดจุดอ่อนด้านสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
พบว่าสถานการณ์โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งและนอกจากนั้นยังมีแนวโน้มของอุปสรรค
และข้อจ ากัดจากภายนอกเกิดข้ึนมากกว่าโอกาส ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ 
ส่วนสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดตรัง พบว่ามีสถานการณ์ที่น่าพึงพอใจ คือ    
มีความโน้มเอียงมายังจุดแข็งและมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอุปสรรค 

 

2.2 สภาวการณ์การพฒันาจังหวัดตรัง 
 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ในปี 2561 บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวชะลอลงจาก 
ปีก่อน จากปัจจัยสนับสนุนเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานที่ขยายตัว ตามภาคบริการที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารมีประเพณีและวัฒนธรรมเชิงวิถีไทยที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน เนื่องจากอุตสาหกรรมไม้ยางพาราประสบวิกฤตส่งออก ขณะที่           
ภาคเกษตรกรรมหดตัวตามผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไมท์ ด้านอุปสงค์
ขยายตัวชะลอลง เนื่องจากผู้บริโภคมีก าลังซื้อลดลงจากผลกระทบของราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ า    
อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย  
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง เนื่องจากความไม่ชัดเจน
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ของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ  ด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดตรัง พบว่ารายได้เกษตรกร
ในปีนี้หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -25.5 จากราคายางพารา ปาล์มน้ ามัน สุกร และกุ้งขาวทีลดลง 
 

1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ   
       1.1.1 เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง  มีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ล าดับที่ 7 ของภาคใต้ และล าดับที่ 32 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
ของจังหวัดตรัง ในปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 73,202 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 
66,599 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง 
 

รายการ 2556 2557 2558r 2559r 2560p 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด      

มูลค่า (ล้านบาท) 66,599 64,099 61,162 67,694 73,202 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) -5.75 -3.75 -4.58 10.68 8.14 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน       
มูลค่า (บาทต่อคนต่อปี) 108,695 103,902 98,471 108,273 116,394 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) -6.45 -4.41 -5.22 9.95 7.5 

โครงสร้างการผลิต  (ร้อยละ)      

ภาคเกษตร 38.59 36.31 30.80 31.30 30.79   
ภาคอุตสาหกรรม 14.24 13.99 16.06 15.29 17.03 
ภาคบริการ 24.74 26.98 28.69 29.18 29.79 
 สาขาการขายส่ง การขาย

ปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ 
และจักรยานยนต ์

11.10 11.57 12.17 13.01 14.31 

 สาขาการศึกษา 7.18 8.17 8.39 8.07 7.66 

 กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย        

5.13 5.85 6.42 6.39 6.13 

 โรงแรมและภัตตาคาร 1.33 1.39 1.71 1.71 1.69 

อื่นๆ 22.43 22.72 24.45 24.23 22.39 
  

 1.1.2  โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นกับภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยในปี 2560 ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง มีมูลค่า 22,541 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.79  
รองลงมา คือ ภาคนอกเกษตร โดยสาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดตามล าดับ 
ได้แก่  สาขาอุตสาหกรรม , สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ , 
สาขาการศึกษา , กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ร้อยละ 17.03, 14.31 , 7.66 และ 6.13 
ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ภาคบริการเริ่มมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีสัดส่วนการผลิต
ร้อยละ 30.79  ลดลงจากร้อยละ 38.59 ในปี 2556 เนื่องจากความผันผวนด้านราคาของสินค้า
เกษตรหลักในจังหวัด โดยเฉพาะยางพาราที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ในปี 2560 ภาคบริการมีสัดส่วน
การผลิตร้อยละ 29.79  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24.74 ในปี 2556  

1.1.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังอยู่ในระดับต่ า โดยในปี 2560 เศรษฐกิจมี
การขยายตัวร้อยละ 8.14 ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคา
ผลผลิตตกต่ า และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) มีสัดส่วนร้อยละ 
0.27 
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1.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อ

คน (GPP Per Capita) เท่ากับ 116,394 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มีมูลค่า 108,273 
บาทต่อคนต่อปี เป็นล าดับ 8 ของภาคใต้และล าดับที่ 32 ของประเทศ  โดยจังหวัดตรังมีรายได้เฉลี่ย
ต่อประชากร รองลงมาจากจังหวัด 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capita) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ป ี2556-2560 

1.2 เศรษฐกิจรายสาขา   
     1.2.1 ภาคการเกษตร 
      มูลค่าเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรม คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ30.92 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมจังหวัด  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นมูลค่าจากภาคเกษตรเป็นหลัก มีพืชเศรษฐกิจหลัก 
ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยางพาราเป็น พืชเศรษฐกิจหลักของ
จังหวัด  มีมูลค่าผลผลิตยางพารามาก
ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 40.85 และ
เป็นล าดับที่  4 ของภาคใต้  รองจาก
จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี  ส งขลา  และ
นครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 10.25 
ของภาคใต ้ โดยในช่วงปี 2558-2560 
มีมูลค่าผลผลิตยางพาราลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตยางพารา จ านวน 
317,466ตัน , 312,553 ตัน และ 
301,136 ตัน ตามล าดับ  ซึ่งเป็นผลมา
จากปัญหาราคายางตกต่ า 

 

ข้อมูลการท าสวนยางจังหวัดตรัง ปี 2558-2560 
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จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  และ
เป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช  ในช่วงปี 2557-
2560 มีพ้ืนที่ปลูกยางลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากปัญหาราคายางตกต่ าสาเหตุจาก
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว โดยในปี 2560 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา จ านวน 1,495,082 ไร่ 
ลดลงจากปี 2559 ที่มีจ านวน 1,500,435 ไร่  

จังหวัดตรังมีพ้ืนที่กรีดยางพาราเป็นล าดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  แต่มี
ผลผลิตต่อไร่เป็นล าดับ 3 รองจากจังหวัดพังงาและกระบี่ซึ่งมีพ้ืนที่กรีดยางพาราน้อยกว่า จึงควรส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลิตภาพยางพาราและสนับสนุนการแปรูปเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 

พ้ืนที่ปลูกยางพารา ปี พ.ศ.2558 - 2560 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลผลิตยางพารา ปี พ.ศ.2558 – 2560 
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ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ปี พ.ศ.2558 – 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการท าสวนปาล์มน้ ามันจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2558 – 2560 
 
 

  
 
 
 
 
 

ปาล์มน้ ามัน  มี พ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก       
แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง เทียบเท่ากับพ้ืนที่
ที่มีการปลูกปาล์มสูง และมีแนวโน้มพ้ืนที่
ปลูกเ พ่ิมขึ้น โดยในปี 2558-2560    
มี พ้ื น ที่ ป ลู ก ป า ล์ ม น้ า มั น จ า น ว น 
178,972 ไร่ , 182,337 ไร่  และ 
222,285 ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากราคา
ยางพาราตกต่ าท าให้เกษตรกรเปลี่ยนมา
ปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
นโยบายลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา  
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ในช่วง ปี 2558-2560 จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มและพ้ืนที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ ามันไม่มากนัก 
แต่ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง ในปี 2560  มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน รองจากจังหวัดกระบี่และพังงา  โดยมีพ้ืนที่ปลูกปาล์ม 222,285 ไร่ รองจากจังหวัดกระบี่ 
และพังงา ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 1,123,551 ไร่ และ 223,966 ไร่ ตามล าดับ และมีผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
เฉลี่ยต่อไร่ปริมาณ 2,989 กิโลกรัมต่อไร่ รองจากจังหวัดกระบี่ และพังงา ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
3,096 กิโลกรัมต่อไร่ และ 2,998 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ   

จะเห็นได้ว่า ในปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดตรัง จ านวน 2,989 
กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับจังหวัดกระบี่และพังงา ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากกว่า ดังนั้น จึงเป็น
สัญญาณที่ดีในการพัฒนาเพราะแสดงให้เห็นว่าจังหวัดตรังมีศักยภาพ ในการพัฒนาและมีโอกาสใน
การแข่งขันสูง เนื่องจากแม้ว่าจะมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันและพ้ืนที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ ามันไม่มากนักแต่มี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง  

 

พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ปี พ.ศ.2558 – 2560 

 

ผลผลิตปาล์มน้ ามัน ปี พ.ศ.2558 – 2560 
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ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ปาล์มน้ ามัน ปี พ.ศ.2558 – 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 
1) การผลิตภาคอุตสาหกรรม ปี 2560 มีมูลค่า 12,467 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ

กับปี 2556  ที่มีมูลค่า 9,481 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัว ในช่วงปี 2556-2560 ร้อยละ -0.65,     
-5.44, 0.01 , 5.43 และ 20.40 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ร้อยละ 3.95 

 

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม 

รายการ 2556 2557 2558r 2559r 2560p 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด      

มูลค่า (ล้านบาท) 9,481 8,965 9,822 10,355 12,467 
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ) 14.24 13.99 16.06 15.29 17.03 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) -0.65 -5.44 0.01 5.43 20.40 

 

2) โครงสร้างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร
อุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงสร้างในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมในภาคใต้โดยรวม ที่ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  ส าหรับแนวโน้มในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมคาดว่าจะ
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รายได้/อัตราการขยายตัวจากการท่องเที่ยว 

รายได้จากการท่องเที่ยว  (ล้านบาท) 

อัตราการขยายตัว 

ขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น  จากปัจจัยสนับสนุนของการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ  ซึ่งมีแนวโน้มสนับสนุนเงินลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ตั้งแต่ ปี 2557 ส่งผลให้การ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยสาขาที่ทีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด 
ได้แก่  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา , อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา และอุตสาหกรรมแป
รูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) 

3) การค้าชายแดน การค้าชายแดน ในช่วงปี 2557 - 2561 มีมูลค่าลดลง โดยใน
ปี ๒๕60 มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง  มีมูลค่าการค้ารวม 14,712.29ล้าน
บาท  ลดลงจากปี ๒๕๕7 ที่มีมูลค่า 21,387.14 ล้านบาท  โดยมีมูลค่าการส่งออก จ านวน 14,028.30
ล้านบาท  มูลค่าการน าเข้า 683.99 ล้านบาท  ประเภทสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ปูนสิเมนต์เทา 
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป ยางธรรมชาติ และแร่ยิบซั่ม สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน 
โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักรและเครื่องกล, สายพานระบบล าเลียง ,ปุ๋ยเคม ี และของใช้พลาสติค 

 

มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕6– ๒๕61 
 

รายการ 
มูลค่าการค้า ปี ๒๕๕6 – ๒๕๕8 (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 2560 2561 

มูลค่าการค้ารวม 21,387.14 11,554.45 16,272.49 
 

18,155.61 14,712.29 

มูลค่าการส่งออก 20,689.09 10,970.91 15,766.97 17,409.22 14,028.30 

มูลค่าการน าเข้า 698.05 583.54 505.517 746.39 683.99 

 

1.2.3  ภาคการท่องเที่ยว 
        1) การท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งรายได้ที่ส าคัญของจังหวัด  โดยมีทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ที่สวยงามตั้งแต่ท้องทะเลจนถึงภูเขาสูง (ป่า เขา นา เล) และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลากหลายเนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตและเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง
ปัจจุบัน  ได้สั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นมรดกตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภัย และอาหารการกิน  

 
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561  มีรายได้ 9,916 ล้านบาท 

ขยายตัวร้อยละ 9.84 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส าหรับการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้จกการท่องเที่ยวในช่วง 
5 ปี (พ.ศ.2557 -2561) ร้อยละ 8.26  

 

รายได้และอัตราการขยายตัวจากการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557 - 2561 
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3) จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีรายได้ 9,916.29 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557  ที่มีรายได้ 6,884.63 ล้านบาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่ง
ประกอบด้วย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก นอกจากนี้ รองลงมาคือ เยอรมนี มาเลเซีย 
ฝรั่งเศส และตามมาด้วยจีน 
 

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พ.ศ. 2557 – 2561 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนผู้เย่ียมเยือน 1,308,968   1,414,663   1,469,811 1,514,092 1,596,657 

ชาวไทย 1,137,470   1,233,566   1,280,599 1,322,758 1,393,840 

ชาวต่างประเทศ 171,498   181,097   185,212 191,334 202,817 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 6,884.63 7,710.20 8,347.01 9,028.01 9,916.29 

ชาวไทย 5,651.54 6,340.73 6,890.69 7,423.38 8,117.09 

ชาวต่างประเทศ 1,233.18 1,36.479 1,456.32 1,604.63 1,799.20 

อัตราเข้าพักเฉลี่ย (ร้อยละ) 56.34 59.75 60.35 61.48 63.46 

รายจ่ายเฉลีย่ (บาท / คน / วัน) 2,414.42 2,533.78 2,644.80 2,778.44 2,931.72 
 

3) รายจ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2561 มีรายจ่ายเฉลี่ย 
ต่อคนต่อวัน 2,931.72บาท เพ่ิมขึ้นจาก 2,414.42 ล้านบาท ในปี 2557 ส าหรับอัตราเข้าพัก
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2561 มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย ร้อยละ 
63.46 เพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 56.34 ปี 2557 

 

2. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
      2.1 จ านวนประชากรของจังหวัดตรัง  ในปี 2561 มีจ านวนประชากร 643,116 คน  

เพ่ิมขึ้นจาก 638,746 คน ในปี 2557  โดยมีอัตราการเพ่ิมของประชากร ปี 2567 – 2561 
เฉลี่ยร้อยละ 0.22 

จ านวนประชากรและอัตราการเพ่ิมของประชากร ป ี2567 - 2561 
 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 
จ านวนประชากร (คน) 638,746 640,793 641,684 643,072 643,116 
อัตราการเพิ่มของประชากร
(ร้อยละ) 

0.42 0.32 0.14 0.22 0.007 
    

  2.2 โครงสร้างประชากรของจังหวัดตรังมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  อัตราส่วน
ประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มภาระการพ่ึงพิงสูงขึ้นแต่ยังไม่มีปัญหาอัตราการพ่ึงพิง
เนื่องจากประชากรวัยเด็กยังคงลดลง 

 

สัดส่วนโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ จังหวัดตรัง ปี 2558-2560 
หน่วย : ร้อยละ 

2558 2559 2560 

0-14 15-59 60ปี   รวม 0-14 15-59 60ปี   รวม 0-14 15-59 60ปี   รวม 



80 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 
 

ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป 

127,479 420,954 86,029 634,462 125,431 421,401 88,809 635,641 123,334 421,038 92,457 636,829 

 

 2.3  ด้านแรงงาน  
  1) ก าลังแรงงานของจังหวัดตรัง  ในปี 2561 มีก าลังแรงงาน 373,195  คน เพ่ิมขึ้น
จาก ปี 2557 ที่มีจ านวน  372,365 คน ในปี 2567 
  2) อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมชึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557–๒๕61 มีอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 0.42, 0.50 , 0.72 , 0.68 และ 0.87 ตามล าดับ  

 

  ก าลังแรงงานและอัตราการว่างงานจังหวัดตรัง ปี 2557 - 2561 
 
 
 

 

1.3 การมีงานท า 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) ผู้มีงานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมของผู้มีงานท า
พบว่ามีผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ยมีจ านวน  170,258 คน (ร้อยละ 46.30 ของผู้มีงาน
ท าทั้งหมด) และ นอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมีจ านวน 197,456 คน (ร้อยละ 53.70 ของผู้มี
งานท าทั้งหมด) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาที่มีผู้ท างานมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกรรม 
การล่าสัตว์  และการป่าไม้ การประมง มีจ านวน 170,258 คน (ร้อยละ 46.30 ของจ านวนผู้มีงาน
ท าทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มีจ านวน 
51,846 คน (ร้อยละ 14.10) และสาขาการผลิต มีจ านวน 40,579 คน (ร้อยละ 11.04) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในภาพรวมของ
จังหวัดกับปีก่อน โดยเฉลี่ยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานท าเพ่ิมขึ้นสูงสุด 
ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง ร้อยละ 194.68 ส่วนประเภทอุตสาหกรรม
ที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานท าลดลงมากที่สุด ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีกฯ มีอัตราการ
ขยายตัวลดลง ร้อยละ 20.38  

จ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2559 และ2560 
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 2.4 การศึกษา   
  1)  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย  ในปี 2560 มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.50 ปี ต่ ากว่า
ระดับประเทศเล็กน้อย โในขณะที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ระดับประเทศ 9.62 จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในระหว่างปี 2557- 2560 มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.60, 8.67 , 
8.90 และ 9.50 ตามล าดับ 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

 ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ในปี 2561 จังหวัดตรังมีผลการสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ โดยมีผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 (ค่าเฉลี่ย 5 วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ร้อยละ 39.78ในขณะที่ระดับประเทศ มีผลสอบเฉลี่ย ร้อยละ 36.89  

  ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในปี 2561 จังหวัดตรังมีผลการสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ โดยมีผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 เฉลี่ยร้อยละ 34.67 ในขณะที่ระดับประเทศ มีผล
สอบเฉลี่ย ร้อยละ 36.55  

ผลการสอบ O-NET  (ค่าเฉลี่ย 5 วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) 
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ัน ม. 3        
ระดับประเทศ 33.61 37.91 37.51 33.75 36.89 
ตรัง 34.88 39.78 40.22 35.86 39.78 
ม.6      
ระดับประเทศ 31.99 36.12 35.98 34.67 36.55 
ตรัง 33.11 31.99 36.12 35.98 34.67 

2.5 สาธารณสุข 
     1) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น จ านวนแพทย์ในปี 2560 มี

จ านวน  266 คน  เพ่ิมข้ึนจาก 226 คน ในปี 2557  ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรที่มี
สัดส่วนลดลง โดยในปี 2560 มีสัดส่วนต่อประชาการ 2,418 คน  ลดลงจาก  2,820 คน ในปี 2557 
      4.2 การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคส าคัญ ในปี 2560 จังหวัดตรังมีอัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคส าคัญ จ านวน 6,668.94 คนต่อประชากรแสนคน  เพ่ิมขึ้นจาก
6,123.38 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2567 และมีแนวโน้มในการเจ็บป่วยเพ่ิมขึ้น โดยป่วยเป็น
โรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด รองลงมา คือ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง  
 

การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคส าคัญ ปี 2557 - 2560  

รายการ 2557 2558 2559 2560 2557-2560 

ร้อย

ละ 
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หน่วย 
: ต่อ

ประช
ากร
แสน
คน 

 

2
. 6 
สัดส่วนคนจน  ปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 11.69  สูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 7.87 
ในช่วงปี 2556 - 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 9.21, 11.08 ,7.39, 15.93 และ 11.69  ตามล าดับ  
สัดส่วนคนจนจังหวัดตรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 11.69  เพ่ิมขึ้นงจากปี 
2556 ที่มอัีตราร้อยละ 9.21 

 

สัดส่วนคนจนของจังหวัดตรัง ปี 2556-2560 
 

จังหวัด 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2559 2560 

ประเทศ 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 

ตรัง 9.21 11.08 7.39 15.93 11.69 
 

2.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(คดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 กลุ่ม 1) คดีร่างกายและเพศ 2) คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์)  
ในปี 2561 มีจ านวนคดี 1,076 คดี จาก 718 ดคี ในปี 2557 สัดส่วนคดีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 
2561 คิดเป็นสัดส่วน 167 สูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วน 95  

 

 
 
สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปี 2557 - 2561 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

รายการ 
2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

ประเทศ 71,609 110 74,849 114 59,862 91 83,474 126 62,932 95 

ตรัง 718 112 727 113 565 88 906 141 1,076 167 

 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 พื้นที่ปาไม้ พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2561 มีพ้ืนที่ 672,241 ไร่  
เพ่ิมขึ้นจาก 660,877 ไร่ ในปี 2556 ส าหรับอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ป่าใน 5 ปี (พ.ศ.2556-
2558) เฉลี่ยร้อยละ 0.13 
 

หัวใจ 
1,325.71 1,628.70 1,509.91 1}563.28 

6,027.60 

เบาหวาน 1,945.74 
   1,363.69  

1,335.72 1,452.23 6,097.38 

ความดัน 1,945.74 
   2,555.14      2,445.38  

2,568.35 9,514.61 

หลอดเลือด 498.44 685.05 
       518.04  

530.30 2,231.83 

มะเร็ง 407.75 
     491.38  

494.76 554.78 1,948.67 

รวม 6,123.38 6,723.96 6,303.81 6,668.94  
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พ้ืนที่ป่าไม้และอัตราการขยายตัวของป่าไม้ ปี 2556 – 2560 
 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

พื้นที่ปา่ไม้ (ไร่) 660,877 665,183 673,000 671,231 672,241 

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) -1.09 0.65 1.18 -0.26 0.15 
  

3.2  ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ มีสาเหตุเพ่ือใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูกยางพารา
ปาล์มน้ ามัน หรือพืชเกษตรต่างๆ โดยการตัดโค่นต้นไม้ปรับสภาพพ้ืนที่จากป่าธรรมชาติเดิม มีการกระท า
ลักษณะดังกล่าวอยู่ทั่วไป จากราษฎรในพ้ืนที่ และลักษณะนายทุนในบางพ้ืนที่อยู่ในท้องที่ทุกอ าเภอของ
จังหวัดตรัง   นอกจากนี้ ยังเป็นการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือการค้า โรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐกรรม 
และการใช้ก่อสร้างบ้านเรือนของราษฎร ดังนั้น จังหวัดจึงควรสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3.3 ปริมาณขยะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในปี 2559 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัด มี
ปริมาณ 240,745.59 ตัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีปริมาณขยะ 261,358.25 ตัน การเพ่ิมของ
ปริมาณขยะพบว่าอัตราการเพ่ิมของขยะมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วงปี 2557-2559 ปริมาณขยะ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.15 และ 0.79 ตามล าดับ  ส าหรับจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ให้บริการในการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  โดยในปี 2559 มีจ านวน 63 แห่ง เพ่ิมขึ้น 
6 แห่ง จากปี 2557 ที่มีจ านวน 57 แห่ง คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.53 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการควรเร่งปรับปรุงและพัฒนาการก าจัดขยะให้ได้มาตรฐานเพ่ือลดปริมาณ
ขยะ  รวมทั้งเพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการให้มากข้ึน  ส าหรับปริมาณขยะท่ีถูก
น าไปใช้ประโยชน์  ในปี 2559  มีปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 39.10 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยจังหวัดตรังมีปริมาณขยะท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในภาคใต้  

 

 

 

2.3 เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวดัตรัง 

 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2565 จัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕1  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.2561 – 2580  ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนปฏิรูป
ประเทศ และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้

ความส าคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ  แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 

2561 - 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุอย่างชัดเจนทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ ๑๒ ลงสู่แผนพัฒนาจังหวัด  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ทีไ่ด้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  โดยได้ก าหนด
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ทิศทางประเด็นการพัฒนาจังหวัดในด้านสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ที่มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดท าแผนงานส่งเสริมภาค
การเกษตร  การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  โดยเน้น
การเพ่ิมรายได้จากพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการลงทุน  รวมทั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน  ส าหรับด้าน
การท่องเที่ยวได้ส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เพ่ือสร้างรายได้
สู่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    นอกจากนี้  จังหวัดยังให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

2.3.1 เป้าหมายการพฒันา 
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

 

2.3.2 พันธกิจ   
1) มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มี

ความมั่งค่ังและ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2) พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิต         

ได้อย่างมีคุณภาพ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลาย      

ทางชีวภาพ 
4) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
5) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   

                                                                                                                                                                                       

2.3.3 เป้าประสงค์รวม 
1) เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษา

เรียนรู้    อย่างมีคุณภาพ 
3) ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ     

บูรณาการ 
 

2.3.4  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

1. วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง  
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พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 
– 

2565 

1. เศรษฐกิจของ
จังหวัดขยายตัว  
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

1. อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 1.50 

อัตราการขยาย
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตร
เฉลี่ย ปี 2557-
2559 ร้อยละ     
-0.81 

1.00 1.25 1.50 
 

1.75 2.00 1.50 

2. อัตรารายได้จาก
การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 13 

อัตราการเพิ่มข้ึน
ของรายได้การ
ท่องเที่ยว               
ปี 2555 - 2558  
เฉลี่ยร้อยละ 
12.00 

12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 13.00                                                                      

2.   ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน   
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
สังคมและ
ส่งเสริม
การศึกษา  
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1 ร้อยละผู้อยู่ใน
ระบบ
ประกันสังคมต่อ
ก าลังแรงงาน
เพิ่มข้ึน ร้อยละ
18.50 

อัตราผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
ก าลังแรงงาน ปี 
2555 - 2557 
เฉลี่ย ร้อยละ 
14.41 

18.00 18.25 18.50 18.75 19.00 18.50 

2. ค่าเฉลี่ย (O-Net) 
ม.3 ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 41.00 

อัตราค่าเฉลี่ย  
O-net ม.3       
ปี 2557-2559 
เฉลี่ย ร้อยละ 
39.03 

39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 41.00 

 3. อัตราการจบักุม
คดีฐานความผดิ
เกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85.00 

อัตราการจบักุมคดี
ฐานความผิด
เกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ   
ปี 2558 -2560 
เฉลี่ยจับกุมได้ 
ร้อยละ 81.55 

83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 85.00 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 
– 

2565 
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 4. อัตราการจบักุม 
คดีฐานความผดิ
เกี่ยวกับทรัพย์
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 74 

อัตราการจบักุมคดี
ฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์     
ปี 2558 -2560 
เฉลี่ยจับกุมได้  
ร้อยละ 70.33 

72 73 74 75 76 74 

 5.  ระดับความสุข
ของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
8.50ะ 

ระดับความสุข
ครัวเรือน   
ปี 2556-2558  
เฉลี่ย 8.10 

8.40 8.45 8.50 8.55 8.60 8.50 
 

6. อัตราการตาย
ด้วยโรคหัวใจ
ไม่เกิน 45 ต่อ
แสนประชการ 

อัตราการตาย
ด้วยโรคหัวใจปี 
ปี 2556-2558
เฉลี่ย 46.49 

39 42 45 
 

48 50 52 

3. ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
ความสมบูรณ์
และสิ่งแวดล้อม
ด ีตลอดจน    
มีการบริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการ 

 

1.  พื้นที่ป่าเพิ่มข้ึน   
ร้อยละ 1.25 

ร้อยละของพ้ืนที่
ป่าเพ่ิมขึ้น จากปี 
2561-2565 
เฉลี่ยร้อยละ 
0.25 

0.๒5 0.5 0.75 1.00 1.25 1.25 

2. ปริมาณขยะใน
จังหวัดลดลง 
ร้อยละ 

ปริมาณขยะใน
จังหวัด ลดลงจาก 
ปี 2556-2557 
เฉลี่ยลดลง     
ร้อยละ 0.74 

2 3 4 5 6 4 

 

2.3.5 ประเด็นการพฒันาจังหวัด 
1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่าง

เหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 
 

 

2.3.6 เป้าประสงคแ์ละแนวทางการพัฒนา 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1    
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สร้างฐานเศรษฐกิจของจงัหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการผลิตและการเกษตรที่ส าคัญโดยเน้นเกษตรปลอดภัย เพ่ือขับเคลื่อนสู่เกษตรอินทรีย์ 
2. แก้ไขปัญหาการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 

6. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพาณิชย์ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  

   เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 
 

เป้าประสงค์            
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานกรมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง 
3. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและปลอดยา

เสพติด 
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2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่
ต าบล 

3. ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ 

แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยง

ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายาก และพลังงาน 
อย่างเหมาะกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือให้มี     

ความพร้อมในการบริหารจัดการ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีการบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            

และสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการ       

และเป็นระบบ 
6. แก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า และชายฝั่ง 
7. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย 
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แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 

 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา / แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัดด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมที่มั่นคง
และยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการเกษตร

เพ่ิมข้ึน 
2. ผลผลิตทาง

อุตสาหกรรมและ
การเกษตรมีมูลค่า 
เพ่ิมข้ึน 

 

1. พัฒนาการผลิตและการเกษตร
ที่ส าคัญโดยเนน้เกษตรปลอดภยั 
เพ่ือขับเคลื่อนสู่เกษตรอินทรีย์ 

2. แก้ไขปัญหาการจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบ 

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้
มั่นคงตามแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
และแปรรูปสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ 

5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิต
ชุมชน 

6. สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าและการ
พาณิชย์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.50 

 
อัตราการขยายของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรเฉลี่ย  
ปี 2557 - 2559           
ร้อยละ -0.81 

 
1.00 

 
1.25 

 
1.50 

 

 
1.75 

 
2.00 

 
1.50 

ตัวชี้วัดที่ 2 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน    
ร้อยละ 1.50  

 
อัตราการขยายของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรม     
ปี 2557 - 2559          
ร้อยละ -7.90 

 
1.00 

 
1.25 

 
1.50 

 
1.75 

 
2.00 

 
1.50 

แบบ จ. 1 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา / แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
เป้าประสงค์   
1. รายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานกรมการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

4. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนา เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
ปีละ 2 แห่ง 

 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนา  ปี 2557-2559 
เฉลี่ยจ านวน 2 แห่ง 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

ตัวชี้วัดที่ 2 
อัตรารายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13  

 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้
การท่องเที่ยวปี 2557 - 2560  
เฉลี่ยร้อยละ 12.00 

 
12.00 

 
12.50 

 
13.00 

 
13.50 

 
14.00 

 
13.00                                                                      

ตัวชี้วัดที่ 3 
อัตราจ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11                     

 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยว ปี 2558 - 2560 
เฉลี่ยร้อยละ 8.56 
 

 
9.00 

 
10.00 

 
11.00 

 
12.00 

 
13.00 

 
11.00 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา / แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 
เสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการศึกษาเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 
เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็น

เป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้

และหลักประกันที่
มั่นคง 

3. อัตราการตายด้วยโรค
ที่เป็นปัญหาส าคัญ
ลดลง 

4. ประชาชนมีการศึกษา
เรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

 

1. เสริ มสร้ า งสั งคมคุ ณธรรม         
มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยและ
ปลอดยาเสพติด 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ร้อยละของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน   
ปลอดยาเสพติด (ก:สีขาว) 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 56 
 

 
ร้อยละของพ้ืนที่หมู่บ้าน / 
ชุมชนปลอดยาเสพติด       
(ก:สีขาว) ปี 2558-2562 
เฉลี่ย    ร้อยละ 51.29 

 
52 

 
54 

 
56 

 
58 

 
60 

 
56 

ตัวชี้วัดที่ 2 
อัตราคดีอาชญากรรมไม่เกิน 
158 คดีต่อประชากรแสนคน  
 

 
อัตราคดีอาชญากรรม ปี 
2558-2562 เฉลี่ย 165  
คดตี่อประชากรแสนคน 

 
162 

 
172 

 
162 

 
152 

 
142 

 
158 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และ
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
ขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ 
ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ร้อยละของต าบลผ่านเกณฑ์
การประเมินต าบลพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 80                                                                                                                                                            

 
เป็นข้อมูลใหม่ยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูล 

 
N/A 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 
72.50 

3.  ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 

ตัวชี้วัดที่ 4 
จ านวนผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก คนไร้ที่พ่ึง และ
ขอทาน ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ ไม่ต่ ากว่า      
350 คน 

 
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก   
คนไร้ที่พ่ึง และขอทาน ได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ ในปี 
2557-2559 เฉลี่ยจ านวน 
167 คน 

 
250 

 
300 

 
350 

 
400 

 
450 

 
350 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา / แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกช่วงวัย รวมถึง
แรงงานในระบบและนอก
ระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย       
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดที่ 5 
ร้อยละของผู้สูงอายุ
กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 85 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาสได้รับโอกาสการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี 2557-
2559 เฉลี่ย ร้อยละ 79.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
75 

 

 
80 

 

 
85 

 

 
90 

 

 
95 

 
85 

 ตัวชี้วัดที่ 6 
ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ
บริการมีงานท า ร้อยละ 73 

แรงงานที่ได้รับบริการมีงาน
ท า ในปี 2556-2559  
เฉลี่ย ร้อยละ 58.68 

 
67 

 
70 

 
73 

 
76 

 
79 

 
73 

 ตัวชี้วัดที่ 7 
อัตราการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 

อัตราการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ในปี 2555-2559 
เพ่ิมข้ึน เฉลี่ย ร้อยละ 2.90 

 
3.00 

 
3.50 

 
4.00 

 
4.50 

 
5.00 

 
4.00 

  ตัวชี้วัดที่ 8 
ร้อยละของคนพิการกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 85 

ร้อยละของคนพิการกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี 2557 -2559   
เฉลี่ย ร้อยละ 81.36 

 
75 

 

 
80 

 

 
85 

 

 
90 

 

 
95 

 
85 

  ตัวชี้วัดที่ 9 
ร้อยละของเครือข่ายด้านสังคม
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 88.20 

ร้อยละเครือข่ายด้านสังคม
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ  ปี 2557-2559  
เฉลี่ย ร้อยละ 81.41 

 
83 

 
85 

 
88 

 
91 

 
94 

 
88.20 

  ตัวชี้วัดที่ 10 
ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 18.50 

อัตราผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อก าลังแรงงาน ป ี2555 - 
2558 เฉลี่ย ร้อยละ 14.41 

 
18.00 

 
18.25 

 
18.50 

 
18.75 

 
19.00 

 
18.50 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา / แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

 5. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี   
แบบองค์รวมและพัฒนา   
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วม  
ของชุมชนและท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 11 
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาล 
ในเลือดได้  ร้อยละ 40 

ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได้  ปี 2556-2558 
เฉลี่ย ร้อยละ 23.09 

 
38 

 
39 

 
40 

 
41 

 
42 

 
43 

ตัวชี้วัดที่ 12 
ร้อยละของต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ  45 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนปี 
2562 ร้อยละ 39.1 

39 42 45 
 

48 50 52 

 6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการ 

ตัวชี้วัดที่ 13 
ค่าเฉลี่ย O-net  ม.3 ที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 41 

อัตราค่าเฉลี่ย O-net ม.3    
ปี 2557-2559 เฉลี่ย     
ร้อยละ 39.03 

 
39.00 

 
40.00 

 
41.00 

 
42.00 

 
43.00 

 
41.00 

 ตัวชี้วัดที่ 14 
ผู้เรียนจบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
ร้อยละ 50  

ผู้เรียนที่จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
ในปี 2555-2557 เฉลี่ย 
ร้อยละ 36.04 

 
40 

 
45 

 
50 

 
55 

 
60 

 
50 

  ตัวชี้วัดที่ 15 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
10.71 

จ านวนปีการศึกษาในปี 
2558-2560 เฉลี่ย 9.02 ป ี

 

 
10.45 

 
10.50 

 
10.55 

 
11.00 

 
11.05 

 
10.71 

ตัวชี้วัดที่ 16 
ผู้เรียนที่ออกกลางคันและ     
ผู้พิการได้รับการฝึกอาชีพ   
ร้อยละ 75 

เป็นข้อมูลใหม่ยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูล 

 
65.00 

 
70.00 

 
75.00 

 
80.00 

 
85.00 

 
75.00 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา / แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
สัตว์ทะเลหายาก และ
พลังงานอย่างเหมาะสม 
กับชุมชน/พื้นที่ และมี
ความยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ    

มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่ง

เรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานเพื่อให้มี
ความพร้อมในการ
บริหารจัดการ 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
มีการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปูองกันการบุกรุกท าลายปุา
และส่งเสริมการปลูกปุาแบบ
บูรณาการ 

ตัวชี้วัดที่ 1 
พ้ืนที่ปุาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.25 

ร้อยละของพ้ืนที่ปุาเพ่ิมขึ้น 
จากปี 2561-2565     
เฉลี่ยร้อยละ 0.25 

 
0.๒5 

 
0.5 

 
0.75 

 
1.00 

 
1.25 

 
1.25 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า    
แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ร้อยละของแหล่งน้ าผิวดินที่
ได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีของ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต์ของแหล่งน้ าใน
จังหวัด (แม่น้ าตรังและแม่น้ า  
ปะเหลียน) 

 
แม่น้ าตรังและแม่น้ าปะ
เหลียนได้รับการตรวจและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี 
ปี 2561-2565 คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทางเลือก
เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบ
พลังงานทางเลือก 20 ชุมชน 

 
จ านวนชุมชนที่ได้รับองค์
ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปี 2561-
2565 เฉลี่ย 15 ชุมชน 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
20 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา / แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

 4. บุรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัดที่ 4 
ชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ใน
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ 15 ชุมชน 

 
จ านวนชุมชนที่ได้รับองค์
ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปี 2561-
2565 เฉลี่ย 15 ชุมชน 

 
15 

 
15 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 
15 

 5. สนับสนุนองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน    
ในการจัดการขยะแบบบุรณาการ      
และเป็นระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ตัวชี้วัดที่ 5 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการจัดการขยะมูลฝอย   
ตามหลักวิชาการ เพิ่มข้ึน        
ร้อยละ 25 

 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลักวิชาการ            
ปี 2561-2565           
เฉลี่ยร้อยละ 2 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
25 

 6. แก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง 
แม่น้ า และชายฝั่ง 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 
จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการปูองกัน
การกัดเซาะชายฝั่งริมแม่น้ า
และทะเลเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย     
ปีละ 1 แห่ง  

 
จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการ
ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
ริมแม่น้ าและทะเล ปี 2561-
2565 เฉลี่ย 1 แห่ง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 7. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครอง 
พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 
หญ้าทะเลได้รับการฟ้ืนฟู  
โดยวิธีการปลูกเสริม         
ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 

 
เป็นข้อมูลใหม่ยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูล 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A  

 
10 

 
10 

 
10 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
 

สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวดัด้านเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม      
และอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและย่ังยืน 

    
- 

        
98,030,000  

        
28,658,400  

        
30,284,500  

        
54,481,500  

      
212,442,800  

แผนงานที่ 1  
พัฒนาการผลิตและการเกษตรที่ส าคัญโดยเน้นเกษตร
ปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนสู่เกษตรอินทรีย์ 

    
- 

 
- 

          
2,280,000  

        
13,754,300  

        
13,638,300  

        
30,661,000  

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร   

1 2 ส านักงาน
เกษตร 
จังหวัดตรัง 

- - 2,280,000 - - 2,280,000 

1.1 อบรมเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตข้าวสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ 171,600 บาท  

1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร   
การบริหารจัดการสินค้าข้าว 1,668,400 บาท 

1.3 ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบล   
เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   
440,000 บาท 

        

2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย 1 2 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรตรัง 

- - - 1,659,100 - 1,659,100 
2.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้าน

การเกษตรที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ         
และเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 74,200 บาท 

2.2 สร้างศูนย์เรียนรู้การผลิตด้านการเกษตรและ
ผลิตชีวภัณฑ์ 261,000 บาท  

2.3 สร้างหมู่บ้านวิชาการหรือกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 
1,323,900 บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

3. โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพ 1 2 ส านักงาน    
ปศุสัตว์
จังหวัดตรัง 

- - - 856,900 900,000 1,756,900 
3.1 กิจกรรมคัดเลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

247,900 บาท 
3.2 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร  

แนะน า สาธิต บริการพัฒนาสุขภาพ ผสม
เทียม 49,500 บาท 

3.3 กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาสุขภาพโคและแม่โค 
540,000 บาท 

3.4 กิจกรรมติดตาม และรายงานความก้าวหน้า 
19,500 บาท 

        

4 โครงการผลิตโคขุนพรีเมียมประเภทไขมันแทรก     
ในเนื้อสูง (Premium Beef)  

1 2 ส านักงาน    
ปศุสัตว์
จังหวัดตรัง 

- - - 7,548,000 7,548,000 15,096,000 

5.1 กิจกรรมปรับปรุงคอกกักสัตว์4,610,000 บาท 
5.2 กิจกรรมปรับปรุงสายพันธุ์โคขุนพรีเมียม

1,673,000 บาท 
5.3 กิจกรรมปรับปรุงแปลงหญ้าในคอกกัก 

1,265,000บาท 

        

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและส ารองเสบียง
สัตว์เพ่ือการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

1 2 ส านักงาน    
ปศุสัตว์
จังหวัดตรัง 

- - - 1,814,200 1,814,200 3,628,400 

5.1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตเสบียงอาหารสัตว์
ของเกษตรกร 100,000 บาท ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ หน่วยด าเนินการร่วม 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

5.2 กิจกรรมสนับสนุนครุภัณฑ์และวัสดุการ
การเกษตรผลิตและส ารองเสบียงอาหารสัตว์
ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเกิดภัยธรรมชาติ 
1,639,800 บาท 

5.3 กิจกรรมติดตามและประเมินผล74,400บาท 
6. โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

จังหวัดตรัง 
1 2 ส านักงาน

ประมงจังหวัด
ตรัง 

- - - 376,100 376,100 752,200 

6.1 อบรมให้ความรู้และข้อกฎหมายเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น บาท 

         

7 โครงการธนาคารสัตว์น้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ควบคู่
การจัดการอย่างยั่งยืน 

1 2 ส านักงาน
ประมงจังหวัด
ตรัง 

- - - 1,500,000 1,500,000 3,000,000 

7.1 กิจกรรมเพาะอนุบาลพันธุ์กุ้งก้ามกรามและ
ปลาน้ าจืดที่เหมาะสมต่อแหล่งน้ าชุมชน 
600,000 บาท 

7.2 กิจกรรมเพาะอนุบาลพันธุ์ปูม้าที่เหมาะสมต่อ
แหล่งน้ าชุมชน 600,000 บาท 

7.3 กิจกรรมเครือข่ายเฝูาระวังดูแลสัตว์น้ าแบบ
ยั่งยืน และฝึกอบรม 300,000 บาท 

        

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็น
ชาวประมงทะเลเพื่อรองรับการท าการประมงอย่าง
มีจรรยาบรรณ 

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - - - 600,000 600,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

9 โครงการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปลิงทะเล 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - - - 900,000 1,888,400 

แผนงานที่ 2   
แก้ไขปัญหาการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

   - 
 

 2,906,000  3,998,000                -      6,000,000  12,904,000  

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและก่อสร้างถนนหินคลุก    
เพ่ือการเกษตรห้วยแตบ หมู่ที่ 7,6 ต าบลนาโยงเหนือ 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอนาโยง 
 

- 2,906,000 - - - 2,906,000 

2. โครงการฝายชลประทานน้ าเพ่ืออนุรักษ์ดิน/น้ า      
เพ่ือการเกษตร 

1 2 สถานีพัฒนา
ที่ดินตรัง 

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

3. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านทุ่งแดด เพ่ือการเกษตร 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง  

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 2,998,000 - - 2,998,000 

4. โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์กรที่ใช้น้ า
ชลประทานตรัง 

1 2 โครงการ 
ชลประทาน
จังหวัดตรัง 

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

4.1 ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์กรที่ใช้น้ า
ชลประทาน กลุ่มบริหาร คลองส่งน้ าสายใหญ่  
ฝั่งซ้ายฝุายคลองนางน้อย  2,000,000 บาท 

4.2 ก่อสร้างอาคาร คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
ประตูระบายน้ ากะลาเส อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

4.3 ก่อสร้างอาคาร คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
ประตูระบายน้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 
จงัหวัดตรัง งบประมาณ 2,000,000 บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 
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ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ม่ันคงตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

-  5,000,000  13,196,000    7,874,000  27,647,000  53,717,000  

1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
สู่ต าบลมั่งค่ัง ยั่งยืน  

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

- - - 5,673,800 6,000,000 11,673,800 

1.1 กิจกรรมอบรมแกนน าระดับอ าเภอและประเมิน
ศักยภาพ ต าบลมั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 264,500บาท 

1.2 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนา     
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 10 ต าบลๆ ละ 500,000 บาท 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 

1.3 กิจกรรมติดตามสนับสนุนการด าเนินการ         
10 อ าเภอๆ ละ 1 ต าบล งบประมาณ   
250,000 บาท 

1.4 กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงาน จัดระดับ 
และสรุปบทเรียน 147,300 บาท  

1.5 กิจกรรมมอบโล่ต าบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับหมู่บ้าน
เปู าหมาย จ านวน 10 ต าบล งบประมาณ 
12,000 บาท   
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 
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ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

2 โครงการขยายเครือข่ายการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์      
จังหวัดตรัง 

- - - 647,000 647,000 1,294,000 

2.1 ฝึกอบรมการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  51,580 บาท  สนง.เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดตรัง หน่วยด าเนินการร่วม 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้ในพืชหลัก  
193,880 บาท สนง.เกษตรจังหวัดตรัง     
หน่วยด าเนินการร่วม 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี 
135,880 บาท สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง   
หน่วยด าเนินการร่วม 

2.4 กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   
104,880 บาท สนง.ประมงจังหวัดตรัง  
หน่วยด าเนินการร่วม 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก
ชีวภาพ 132,080 บาท สนง.พัฒนาที่ดิน
จังหวัดตรัง หน่วยด าเนินการร่วม 

2.6 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตแหนแดง 12,440 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง          
หน่วยด าเนินการร่วม 

2.7 กิจกรรมส่งเสริมการท าบัญชรีับ-จ่ายครัวเรือน  
4,240 บาท  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง 
หน่วยด าเนินการร่วม 

2.8 กิจกรรมอ านวยการ  12,020 บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4  
ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - - - 21,000,000 21,000,000 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร
ประจ าต าบลนาท่ามเหนือ หมู่ที่ 2  อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์      
จังหวัดตรัง 

- 5,000,000 - - - 5,000,000 

5. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง     
มาจากพระราชด าริ จังหวัดตรัง 

1 2 ส านักงาน
จังหวัดตรัง 

- - 13,196,000 1,553,200 - 14,749,200 

5.1 กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น 
720 ,000  บ าท  วิ ทย าลั ย เ กษตรและ
เทคโนโลยี หน่วยด าเนินการร่วม 

5.2 กิจกรรมสนับสนุนสถานศึกษาระราชด าริ เพ่ือ
สนองพระราชด าริ อพ.สธ.136,700 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดตรั ง  หน่วย
ด าเนินการร่วม 

5.3  กิจกรรมพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
696,500บาท ส านักงานจังหวัดตรัง หน่วย
ด าเนินการร่วม 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและแปรรูปสินค้าเกษตร   
ที่ส าคัญ 

    
- 

 
90,124,000  

 
- 

          
1,792,200  

          
1,792,200  

        
93,708,400  

1. โครงการสนับสนุนจักรรีดยางและตะกงพร้อมแผ่น
เสียบเพ่ือผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP อย่าง
ยั่งยืน 

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์  
จังหวัดตรัง 

- 11,275,000 - -  11,275,000 

2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าโรงอบ/รมยางของ
สถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน 

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์  
จังหวัดตรัง 

- 4,400,000 - - - 4,400,000 

3. โครงการพัฒนายางพาราของสถาบันเกษตรสู่
มาตรฐาน GMP 

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์      
จังหวัดตรัง 

 18,000,000 - - - 18,000,000 

4. โครงการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าปาล์มน้ ามัน  1 2 สนง.สหกรณ์
จังหวัดตรัง 

- 49,949,000 - - - 49,949,000 

5. โครงการศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราจังหวัดตรัง 

1 2 ว.เทคนิคตรัง 
อาชีวศึกษา 
จังหวัดตรัง 

- 6,500,000 - - - 6,500,000 



104 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

6. โครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรังยั่งยืน 

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

- -  1,792,200 1,792,200 3,584,400 
 

6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP 193,100 บาท 

6.2 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตเข้าสู่
ระดับพรีเมี่ยม 1,308,800 บาท 

6.3 กิจกรรมติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเปูาหมาย 53,400 บาท  

6.4 กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ระบบออนไลน์เว็บไซต์
และโซเซียลเน็ตเวิร์กเพ่ือการตลาด 136,900 บาท 

6.5 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน 100,000 บาท 

        

แผนงานที่ 5 
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และผู้ผลิตชุมชน 

    
- 

 
- 

         
4,134,400  

             
895,000  

             
895,000  

          
5,924,400  

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นตรังร่วมสมัยสู่สากล 1 2 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

- - - 895,000 895,000 1,790,000 
1.1 กิจกรรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย    
ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ด้านการผสมประสาน
ผลิตภัณฑ์ (co – design) เพ่ือตอบสนอง   
ความต้องการตลาดสากล  106,500 บาท 

1.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นตรัง  
ร่วมสมัย ที่เป็น Best Practice  400,000 บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

1.3 กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเรื่อง
การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 38,000 บาท 

1.4 กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลงาน พร้อมแถลงข่าว 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนถิ่นตรังสู่สากล”
350,000 บาท 

         

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชประจ าถิ่นเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 

1 2 ส านักพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ตรัง 

- - 4,134,400 - - 4,134,400 

2.1 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จาก     
ต้นจากพร้อมอุปกรณ์ 3,634,400 บาท 

2.2 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากพืช
ประจ าถิ่น (เตยปาหนันและก้านจาก) 
1,000,000 บาท 

        

แผนงานที่ 6 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและ  
การพาณิชย์ 

    
- 

 
- 

          
5,050,000  

          
5,969,000  

          
4,509,000  

        
15,528,000  

1. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพ
จังหวัดตรังสู่สากล 

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัดตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- - 5,050,000 4,509,000 4,509,000 14,068,000 

1.1 กิจกรรมอบรมเพ่ือยกระดับผู้ประกอบการ
จังหวัดตรังสู่สากล งบประมาณ 419,500 
บาท 

1.2 กิจกรรมขยายโอกาสและช่องทางการตลาดใน
การเข้าร่วมเจราจาการค้าและร่วมงานแสดง
สินค้านานาชาติ งบประมาณ 4,089,500 บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

2. โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical indication: GI) ในเชิงพาณิชย์ 

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัดตรัง 

- - - 430,000 - 430,000 

2.1 กิจกรรมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้
ความรู้ในการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์หมูย่างเมือตรัง แก่ผู้ประกอบการ   
หมูย่าง 77,000 บาท 

2.2 กิจกรรมจ้างเหมาด าเนินการขออนุญาตใช้ตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 353,000 บาท 

        

3. โครงการ ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิตัล 
3.1 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด

ดิจิทัล (Digital Makret) แก่ผู้ประกอบการ 

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัดตรัง 

- - - 1,030,000 - 1,030,000 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมคีณุภาพ 
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างตอ่เนือ่ง 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน      
และมีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

   - 
234,610,500 332,729,400 1,119,507,400 195,767,700 1,978,179,800 

แผนงานที่ 1 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานกรมการท่องเที่ยว 

   - 

22,100,000 125,025,100 202,506,900 158,641,000 605,437,800 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชน      
เขาไม้แก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 49,982,900 - 49,982,900 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ าเขาเพดาน หมู่ที่ 7 
ต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 7,621,000 - 7,621,000 

3. โครงการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขานุ้ย   
หมู่ที่ 1 ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 4,912,000 - 4,912,000 

4. โครงการก่อสร้างประติมากรรมวิถีธรรมชาติเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว – น้ าตกอ่างทอง หมู่ที่ 1 
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 49,950,000 - 49,950,000 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขาตูเต๊ะ หมู่ที่ 4  

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - - 15,000,000 - 15,000,000 

6. โครงการก่อสร้างจุดชมวิวอันดามัน (วังนกน้ า) 
ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอวังวิเศษ - - - 30,874,000 - 30,874,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรุลุงย่อง  ต าบลคลองเต็ง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 5,000,000 - 5,000,000 

8. โครงการก่อสร้างห้องน้ า – ห้องสุขารวม ประจ า
แหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์ 

1 2 อุทยานเขาปูุ
เขาย่า 

- - - 1,244,000 - 1,244,000 

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นบล าบอน ต าบลนาชุมเห็ด 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

- - - 2,691,000 - 2,691,000 

10. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ 
ทุ่งค่าย 

1 2 อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

- - - 8,856,000 - 8,856,000 

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบนิเวศน์บริเวณ     
ศาลทวดเกาะสุกร หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะสุกร อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

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

12. โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยว
ชุมชนตันหยงสตาร์ ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

- - - 5,376,000 - 5,376,000 

13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง ต าบลควนธานี     
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - 19,000,000 - -  19,000,000 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดส าราญ หมู่ที่ 5 
ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
หาดส าราญ 

- - 11,751,200 - - 28,916,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า
ห้วยนางเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 ต าบล 
ห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 
 

- - - - 80,000,000
- 

80,000,000 

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวหาด
คลองสน  หาดหัวหิน หาดคลองต่อ เขาเจ็ดยอด 
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - - 50,000,000 50,000,000 

17 โครงการนิทรรศการถาวรภายในถ้ าเขาสามบาตร 
หมู่ที่ 4 ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง     
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- 3,100,000 - - - 3,100,000 

18 โครงการพัฒนาปรับปรุงถ้ าน้ าทิพย์ หมู่ที่ 7     
บ้านหน้าลา ต าบลแหลมสอบ อ าเภอปะเหลียน   
จังหวัดตรัง 

3 2 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น /อบจ. 

- - - - 7,000,000 7,000,000 

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ้ าเลเขากอบ หมู่ที่ 1  
ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 4,813,000 - - 4,813,000 

20 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าศูนย์การเรียนรู้       
ปุาชายเลนชุมชน บ้านทุ่งตะเซะ อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

1 2 ส านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝัง่ที่ 10 

- - 1,046,900 - - 1,046,900 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

21 โครงการก่อสร้างทางเดินชมสวนสาธารณะ        
บ้านทุ่งศาลา  หมู่ที่ 3 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 3,200,000 - - 3,200,000 

22 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ        
พรุละหมาด เพ่ือการท่องเที่ยวอันดามัน         
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง   

- - - - 49,336,000 49,336,000 

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวควนไอ้กวาง   
(ถ้ าวังพระยาพิชัยสงคราม) หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา  
 

- - 6,214,000 - - 6,214,000 

24 โครงการย้อนรอยเมืองเก่าควนธานี 1 2 อ าเภอกันตัง - - 49,000,000 - - 49,000,000 

25 โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร     
วัดถ้ าพระพุทธ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - 49,000,000 - - 49,000,000 

26. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว       
ถ้ าเขาปินะ หมู่ที่ 7 ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

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

27. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ธรรมชาติตรัง (พรุละหมาด) ต าบลนา
โต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3 2 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
อบต.นา
โต๊ะหมิง 

- - - - 29,665,000 29,665,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

28. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ
กะพังสุรินทร์ 

3 2 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
เทศบาลนคร
ตรัง 

- - - - 22,640,000 22,640,000 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

    
- 

212,510,500 195,134,300 842,640,000 16,326,700 1,266,611,500 

1. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย 
นักท่องเที่ยว ปรับปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์
บริเวณหาดหยงหลิง ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม/แขวง
ทางหลวง
ชนบทตรัง 

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

2. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 19,800,000 - 19,800,000 

3. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างในเขตอ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 20,500,000 - 20,500,000 

4. โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวคลอง
สวยน้ าใส  สายแยกน้ าผุด บายพาส – แก้มลิง 
ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 30,000,000 - 30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

5. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองด่านเหรียง 
ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

- - - 12,300,000 - 12,300,000 

6. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเขื่อนชมแม่น้ าตรัง (ควนทองสีห์)    
ต าบลบางเปูา อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 10,600,000 - 10,600,000 

7. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนภายในสวน
พฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง ต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 22,600,000 - 22,600,000 

8. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะทาง
เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าท่าข้าม 
แหลมหยงสตาร์ ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 23,300,000 - 23,300,000 

9. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะทาง
เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ ต าบลปะ
เหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

10. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวท่าเทียบเรือปากเมง ต าบลไม้ฝาด  
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 29,500,000 - 29,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

11. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสสว่างสาธารณะทาง
เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวหาดหัวหิน ต าบลบ่อหิน
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

12. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางเชื่อมแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี  ต าบลนาหมื่นศรี 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 21,000,000 - 21,000,000 

13. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แหล่งท่องเที่ยว
ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู, จุดชมวิวเขาจมปุาเส้นทาง
เชื่อมสู่หมู่เกาะ ทะเลฝั่งอันดามัน 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 18,200,000 - 18,200,000 

14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวหาดยาวและ
หาดมดตะนอย 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 23,990,000 - 23,990,000 

  - สาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 – 
บ้านหาดปากเมง 

  - สาย ตง.5010 แยกทางหลวงชนบท ตง.4008 -  
บ้านหาดยาว 

  - สาย ตง.5039 แยกทางหลวงชนบท ตง.4008 -  
บ้านนาเกลือ 
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15. โครงการก่อสร้างทาง สาย วังนกน้ า - ทุ่งขมิ้น      
ต าบลเขาวิเศษ,ท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 40,600,000 - 40,600,000 

16. โครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทางก่อสร้างถนนสาย 
ตง. 016 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองพิกุล ต าบล
ในควน อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระยะทาง 
2.500 กม .  

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 24,450,000 - 24,450,000 

17. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างภายในอ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ  

1. สาย ตง 4001 แยก 4046 –บ้านโคกพลา 
2. สาย ตง 1016 แยก 4 –บ้านเขาวิเศษ 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 22,000,000 - 22,000,000 

18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายพรุหลุมพี – นาท่ามเหนือ      
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 26,023,000 - 26,023,000 

19. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYLING     
สายบ้านโคกหว้าน หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง   
อ าเภอเมืองตรัง เชื่อมต่อต าบลนาเมืองเพชร   
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 18,000,000 - 18,000,000 
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20. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านโพธิ์ – นาโยงใต้ หมู่ที่ 9 ต าบลนาพละ 
เชื่อมเส้นทางกับถนนต าบลนาโยงใต้ 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 9,642,000 - 9,642,000 

21. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหนองนนท์ – หนองแสง หมู่ที่ 10 เชื่อมถนน
ต าบลนาหมื่นศรี ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 10,000,000 - 10,000,000 

22. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย   
ริมคลองนางน้อยฝั่งต าบลนาพละ หมู่ที่ 6      
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 7,000,000 - 7,000,000 

23. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขาต่อยไห – 
หนองเกียบ  หมู่ที่ 3 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

24. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเขาต่อยไห – 
หนองเกียบ  หมู่ที่ 3 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

25. โครงการปรับปรุงขยายซ่อมสร้างเสริมผิวถนน   
ลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน     
ไสตันวา  - บ้านพรุจูด หมู่ที่ 4,2 ต าบลบ่อหิน  
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา  - - - 9,565,000 - 9,565,000 

26. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต  
สายไสพลู – เขาสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบลนาเมืองเพชร     

1 2 อ าเภอสิเกา  - - - 8,740,000 - 8,740,000 
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อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

27. โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทุ่งทวย – เขาแก้ว หมู่ที่ 7 อ าเภอสิเกา  
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา  - - - 6,740,000 - 6,740,000 

28. โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนตรัง – สิเกา (ฝั่งหน้า
โรงพยาบาลสิเกา) หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อหิน  อ าเภอ   
สิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา  - - - 6,947,000 - 6,947,000 

29. โครงการขยายสะพานคลองสิเกา สายตรัง – สิเกา 
– ควนกุน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 3,000,000 - 3,000,000 

30. โครงการซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพารา
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทอนหาญ –     
บ้านคลองเคียน – สายบ้านเหนือคลอง ต.คลองลุ       
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - - 13,769,000 - 13,769,000 

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปันหยัง 
หมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะ ต าบลเกาะลิบง อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - - 4,392,000 - 4,392,000 

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย   
ควนกล้วย หมู่ที่ 1 – 4 ต.คลองชีล้อม – หมู่ที่ 5 
ต าบลบางเปูา อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง  - - - 9,900,000 - 9,900,000 

33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         1 2 อ าเภอกันตัง  - - - 4,035,000 - 4,035,000 
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สายสามแยกอ่าว  พังกา – แหลมนางเงือก หมู่ที่ 2    
บ้านเกาะมุกด์ ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 

34. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบพารา      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะโพธิ์ – หัวเตย หมู่ที่ 
2 ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

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

35. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
และวางท่อ ระบายน้ าพร้อมทางเท้าถนนท่าบันได 
อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

- - - 10,000,000 - 10,000,000 

36. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนลาดยางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 36 (หลัง
เทศบาล) ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - - 4,660,000 - 4,660,000 

37. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายท่างิ้ว –หนองช้างแล่น หมู่ที่ 6  
ต าบลท่างิ้ว อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - - 16,580,000 - 16,580,000 

38. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายปุาขี้เสียด –  โคกหนุน หมู่ที่ 6  
ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - - 12,469,000 - 12,469,000 

39. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสท์ฟัสท์
คอนกรีต สายทุ่งยางงาม – วงัคีรี ผ่านเส้นทาง   
หมู่ที่ 5,10 และ หมู่ที่ 11 ต าบลบางดี         
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - - 24,827,000 - 24,827,000 
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40. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ para cape 
seal สายบ้านห้วยลึก – บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 4 
ต าบล;วังคีรี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - - 9,440,000 - 9,440,000 

41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ควนเหมียง – เสม็ดจวน  หมู่ที่ 4 ต าบล;วังคีร ี
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - - 8,260,000 - 8,260,000 

42. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนย่านตาขาว 

1 2 อ าเภอ 
ย่านขาขาว 

- - - 6,075,000 - 6,075,000 

43. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สาธารณะแหล่ง
ท่องเที่ยวหาดหัวหิน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 13,340,000 - 13,340,000 

44. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองตรัง สายตรัง – กันตัง (สายเก่า)  
ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - - 29,540,000 - 29,540,000 

45. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านบางเหรียง – บ้านนาโตง      
หมู่ที่ 5 อ าเภอย่านตาขาว 

1 2 อ าเภอย่าน
ตาขาว 

- - - 10,000,000 - 10,000,000 

46. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง                                                              

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- 47,510,500 - -  47,510,500 

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 แหล่งท่องเที่ยวสวน 
สาธารณะวังนกน้ า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

  - 15,539,100  - -  15,539,100  
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- กิจกรรมหลักที่ 2.2 แหล่งท่องเที่ยววังภูผาเมฆ  
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

   - 12,932,900  - -  12,932,900  

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกร้อย
ชั้นพันวัง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

   - 19,038,500  - -  19,038,500  

47. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม/แขวง
ทางหลวง
ชนบทตรัง 

- 25,๐๐๐,๐๐๐ - - - 25,๐๐๐,๐๐๐ 

48. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวหาดปากเมง ต าบลไม้ฝาด  อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

49. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวในชุมชนต าบลตะเสะ อ าเภอหาด
ส าราญ จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ     
หาดส าราญ 

- - 6,935,000 - - 6,935,000 

50. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวหาดหัวหิน ต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 13,742,800 - - 13,742,800 
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๒๕๖๑-๒๕๖5 

51. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง  - - 8,467,500 - - 8,467,500 

52. โครงการเพ่ิมมาตรฐาน ด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว    
หาดหยงหลิง ต าบลไม้ฝาด อ าเภอ สิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม /แขวง
ทางหลวง
ชนบทตรัง 

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

53. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว ต าบลนาเมือง
เพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

54. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างยกระดับความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  ต าบลล าภูรา  อ าเภอ  
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 15,490,000 - - 15,490,000 

55. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 10,000,000 - - 10,000,000 

56. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเทศกาลแลลูกลม  ต าบลนาหมื่นศรี 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 19,400,000 - - 19,400,000 
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57. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกนกยูง ต าบลบางเปูา อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 7,000,000 - - 7,000,000 

58. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวแหลมไทร  ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 22,579,000 - - 22,579,000 

59. โครงการเพ่ิมมาตรฐาน ด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปรับปรุง
ผิวจราจรและภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว   
หาดหยงหลิง ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม / 
แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

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

60. โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ถนนตรัง–  สิเกา หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อหิน  
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา 
 

- - 6,947,000 - - 6,947,000 

61. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสายแยกทาง
หลวง 403- วังซุม  หมู่ที่ 3,9,11,4,12  ต าบล
หนองช้างแล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 9,573,000
. 

- - 9,573,000 

62. โครงการปรับปรุงลานจอดรถท่าเทียบเรือและ
ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ม.3 บ้านควนตุ้งกู 
ต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - -  1,326,700 1,326,700 

63. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือปากเมง  อ าเภอ     
สิเกา จังหวัดตรัง 

2 2 กรมเจ้าท่า - 140,000,000 
 

- - - 140,000,000 
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64. โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ
ชุมชนห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  

2 3 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 57,416,000    57,416,000  

65. โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง 

2 3 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 80,890,000    80,890,000  

66. โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  

2 3 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 12,000,000    12,000,000  

67.  โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบรางรถไฟจาก
สถานีรถไฟกันตัง – ท่าเรือนาเกลือ 

2 2 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

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

68. โครงการก่อสร้างแพขนานยนต์ บ้านหาดยาว –
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3 2 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
(อบจ.ตรัง) 

- - - 45,000,000 - 45,000,000 

แผนงานที่ 3 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

   
- - 12,570,000 65,730,500 13,800,000 92,100,500 
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๒๕๖๑-๒๕๖5 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
จังหวัดตรัง 
1.1 กิจกรรมกุมภาพันธ์สีสันแห่งความรัก 
1.2 กิจกรรมยุทธจักรอาหารอร่อย 
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง 
1.4 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - 9,240,000 13,800,000 13,800,000 36,840,000 

2. โครงการส ารวจรังวัดอาคารและจัดพิมพ์หนังสือ    
“เรินตรัง 2” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ตามเส้นทางรถไฟสายอันดามัน 
2.1 กิจกรรมส ารวจและรังวัดแหล่งมรดกทาง

สถาปัตยกรรมในพื้นที่หัวเมืองริมทางรถไฟ    
สายอันดามัน 600,000 บาท 

2.2 กิจกรรมการจัดพิมพ์หนังสือ “เรินตรัง 2” 
600,000 บาท 

2.3 กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
หัวเมืองเก่า ริมทางรถไฟสายอันดามัน 
800,000 บาท 

1 2 มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

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

3. โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์
ประจ าถิ่นและความเป็นไทย 

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม 
จังหวัดตรัง 

- - - 9,179,100 - 9,179,100 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน“ของดี
บ้านฉัน” เพ่ือการท่องเที่ยว 3,025,800 บาท 
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3.2 กิจกรรมการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตรัง"ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมหัศจรรย์เมืองตรัง" 2๒9,๖๕๐ บาท 

3.3 กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตรัง"ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มหัศจรรย์เมืองตรัง"และจัดงาน
นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔๑๙,๑๕๐บาท 

3.4 กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านใน
งาน ฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัด
ตรัง  5,504,500 บาท   

4. โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวแบบ    
สามเส้าของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียนเพื่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
4.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานชุมชนในพ้ืนที่สามเส้า

ของแม่น้ าปะเหลียน 600,000 บาท 
4.2 กิจกรรมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียน
เพ่ือสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ 600,000 บาท 

1 2 มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขต
ตรัง 

- - - 1,200,000 - 1,200,000 

5. โครงการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจ   

ฐานรากเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

- - - 498,000 - 498,000 
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6. โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative lndustry 
Village : CIV) 

1 2 ส านักงาน
อุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง 

- - - 1,000,000 - 5,000,000 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 

1 2 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 
จังหวัดตรัง 

- - - 1,700,000 - 1,700,000 

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว
ในจังหวัดตรัง  700,000 บาท  

7.2 พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดตรัง  1,000,000 บาท 

        

8. โครงการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน 

1 2 มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร์ 
วิทยาเขต
ตรัง 

- - 1,830,000 - - 1,830,000 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1 2 มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขต
ตรัง 

- - 1,500,000 - - 1,500,000 

แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

   

- - - 1,630,000 - 1,630,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสน่ห์เมืองตรังเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

1 2 ส านักงาน
ประชาสัมพนัธ์
จังหวัดตรัง 

- - - 1,630,000 - 1,630,000 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 
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เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต   
และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    99,503,400 235,421,100 166,587,200 183,588,900 689,239,900 

แผนงานที่ 1 
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

   - 49,703,400      102,094,200 133,162,100 168,452,300   457,551,300 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความ
เข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง 

1 3 ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัดตรัง 

- - 2,464,000 1,120,000 1,120,000 4,704,000 

1.1 กิจกรรมรอมฎอมสัมพันธ์  540,000  บาท 
1.2 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  

230,000 บาท 
1.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรอง

เพ่ือค้นหาผู้เสพยาเสพติด โดยการจัดหาชุดตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อน าเข้ารับการบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 350,000 บาท 

        

2. โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์นันทนาการและกีฬา
ของชุมชนเกาะลิบงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

1 3 ส านักงาน
ท่องเที่ยว 
และกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - 17,786,000 - - 17,786,000 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยสึนามิ 1 3 ส านักงาน
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

- - - 10,129,800 - 10,129,800 

4. โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง   1 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 3,000,000 2,800,000 2,000,000 2,000,000 11,800,000 

 



130 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2564 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

5. โครงการครอบครัวเปี่ยมสุข 1 3 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์
จ.ตรัง 

- -          - 1,500,000 1,500,000  3,000,000 

6. โครงการต าบลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
และยั่งยืน 

6.1 กิจกรรมประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปูาหมายต าบลต้นแบบด้านสังคม 
50,000 บาท 

6.2 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การ
พัฒนาต าบลทุกช่วงวัย (พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปูาหมายตามแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปูาหมายต าบลต้นแบบด้านสังคม) 
700,000 บาท 

1 3 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์
จ.ตรัง 

- -         - 2,300,000 2,300,000 2,300,000 

6.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลให้เป็นกลไกส าคัญการจัด
สวัสดิการในพ้ืนที ่920,000 บาท 

6.4 กิจกรรมยกระดับเครือข่ายสวัสดิการชุมชนใน
การขับเคลื่อนงานการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
250,000 บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

6.5 พัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่การจัดการตนเองที่
ยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมการเชื่อมโยงและ  
บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน 330,000 บาท 

6.6 ประเมินผลโครงการและถอดบทเรียน 
50,000 บาท 

         

7. โครงการบูรณะพลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนัก
โปร่งฤทัย ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

1 3 อ าเภอนาโยง - - 2,148,000 - - 2,148,000 

8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
อาเซียน 

1 3 ม.สงขลา
นครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

- - 5,300,000 - - 5,300,000 

9. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านทุ่งศาลา ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 3 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 25,370,000 - - 25,370,000 

10. โครงการก่อสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์
การเรียนรู้ด้านสาธารณะภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

1 3 สนง.ปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

- 46,703,400 - -  46,703,400 

11. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 3 อ าเภอกันตัง - - - 500,000 - 500,000 

12. โครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล)   1 3 อ าเภอกันตัง - - - 3,080,000 - 3,080,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

โรงเรียนบ้านกันตังใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้  
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง      

13. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด 
(ก่อสร้างปูพื้นยางสังเคราะห์ พร้อมก่อสร้างราง  
ระบายน้ า) 

1 3 ส านักงาน
ท่องเที่ยว 
และกีฬา
จังหวัดตรัง 

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

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 

1 3 โรงเรียนกีฬา 
จังหวัดตรัง 

- - - 6,439,300 - 6,439,300 

15. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  
ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 3 อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

16. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ต าบลบางเปูา 
หมู่ที ่3 ต าบลบางเปูา อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 3 อ าเภอกันตัง - - 8,000,000 - - 8,000,000 

17. โครงการส่งเสริมศิลปะมวยไทย สมัครเล่น       
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะมวยไทย ต าบลนาตาล่วง       
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 3 ส านักงาน      
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

- - 300,000 - - 300,000 

18. โครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) 
โรงเรียนบ้านกันตังใต้ ม.2 อ.กันตัง จ.ตรัง 

1 3 อ าเภอกันตัง - - 3,080,000 - - 3,080,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

19. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับต าบลขนาดใหญ่ 
ณ บ้านทุ่งนา หมู่ที ่5 ต าบลคลองชีล้อม  อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

1 3 อ าเภอกันตัง - -  2,000,000 - -  
2,000,000 

20. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพทุก
กลุ่มวัย สนามปั่นอันดามัน สวนศรีตรัง  หมู่ที่ 6 
ต าบลนาตาล่วง  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

  อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - 2,580,000 - - 2,580,000 

21. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ 3 3 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น    
(เทศบาลนคร
ตรัง) 

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

22. โครงการก่อสร้างสวนทับเที่ยงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 3 3 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น    
(เทศบาลนคร
ตรัง) 

- - - - 100,000,000 100,000,000 

23. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณต าบล 
บ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2 3 สนง.โยธา     
ธิการและผัง
เมืองจังหวัด
ตรัง 

- - 30,266,200  60,532,300  60,532,300  151,330,900  
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน   
ในการขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพื้นที่ต าบล 

   - 21,000,000 - - 5,000,000 26,000,000 

1. โครงการประชารัฐตรังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างสุข 5 ดี 

1 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 21,000,000 - - 5,000,000 26,000,000 

แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มี
รายได้น้อย                                       

   - 12,800,000 11,268,900 3,400,000 3,400,000 30,868,900 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรท านา 
พ้ืนที่จังหวัดตรัง 

1 3 ว.เกษตรและ
เทคโนโลยี
ตรัง 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานเพ่ือรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนและตลาดแรงงานใน
อนาคต 

1 3 ส านักงาน
แรงงานจังหวัด
ตรัง 

- - 1,923,900 - - 1,923,900 

3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ ส่งเสริมอาชีพระดับ
ต าบล ม.4 ต.น้ าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

1 3 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - 6,545,000 - - 6,545,000 

4. โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพจังหวัดตรัง 1 3 สนง.จัดหางาน
จังหวัดตรัง 

- 2,800,000 2,800,000 - - 5,600,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ                    
คนพิการ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  500,000 บาท 
5.2 กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 

1,000,000 บาท 
5.3 กิจกรรมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ 

1,400,000 บาท 
5.4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่คนพิการ 

500,000 บาท 

1 3 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดตรัง 

-  -        - 3,400,000 3,400,000 6,800,000 

แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ 
และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

   - 16,000,000 6,000,000 4,681,600 4,681,600 31,363,200 

1. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการจังหวัดตรัง  

1 3 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดตรัง 

- - - 2,300,000 2,300,000 4,600,000 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตรัง เป็นเด็กเก่ง ดี มีคุณธรรม 
1,000,000 บาท 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ 900,000  บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
คุ้มครองเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสระดับต าบล  200,000 บาท 

1.4 กิจกรรมติดตามผลการขับเคลื่อนงานระบบ
คุ้มครองเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาสในระดับต าบล 200,000 บาท 

2. โครงการพัฒนาทักษะฝีมือและยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานในและนอกระบบแบบบูรณาการ 

1 3 ส านักงาน
แรงงาน
จังหวัดตรัง 

- - - 2,381,600 2,381,600 4,763,200 

2.1 ขยายเครือข่ายสร้างการรับรู้กลุ่มแรงงานนอก
ระบบในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ สร้าง
หลักประกันทางสังคม 262,400 บาท 

2.2 พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบอาชีพเสริม 752,000 บาท 

2.3 พัฒนาภูมิปัญญาและอาชีพผู้สูงอายุรองรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชน  451,000 บาท 

2.4 พัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนสาขาช่างลับเลื่อยกล
ให้กับแรงงานในระบบและแรงงานใหม่ 
916,200 บาท 

        

3. โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age-
Friendly Cities จังหวัดตรัง                                                                                 

1 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

แผนงานที่ 5 
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและ   
ตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

   - - 111,058,000 4,957,200 2,055,000 118,070,200 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและให้บริการทาง 
ทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร 
ตลอดจนผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ 
1.1 จัดซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด 
1.2 ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารตลอดจนผู้ต้องขัง
ในราชทัณฑ์ 

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - - 1,155,000 1,155,000 2,310,000 1,155,000 

2. โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ยาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - - 900,000 900,000 1,800,000 

2.1 กิจกรรมส ารวจสถานการณ์การใช้ยาของ
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายและประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง 200,000 บาท 

2.2 กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
วางแผนด าเนินงาน หารือร่วมกับเครือข่าย
ชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอ 6,500 บาท 

2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 366,000 บาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

2.4 กิจกรรมตรวจสอบเฝูาระวังร้านค้าทั่วไปในการ
จ าหน่ายยา, สังฆทานในวัด , ตู้ยาโรงเรียนและ
ตรวจวิเคราะห์หาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ   
เบื้องต้น 182,500 บาท 

2.5 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 144,950 บาท 

3. โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นคง 
ในการบริโภค 

1 3 ส านักงาน 
สาธารณสุข 
จังหวัดตรัง 

- - 955,000 - - 955,000 

3.1 กิจกรรมประชุมคณะท างานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการท างาน 2 ครั้ง 
งบประมาณ 41,000 บาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเค้กตรัง, ขนม
เปี๊ยะ งบประมาณ 60,800 บาท 

3.3 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งจัดท าฉลากโภชนาการ งบประมาณ  
767,500  บาท 

3.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 72,700 บาท 

         

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ปุวยมะเร็ง 
จังหวัดตรัง 

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - ๑7,04๐,๐๐๐ - - ๑7,04๐,๐๐๐ 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและท าฟันเทียมเพ่ือ
ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - 1,242,000 - - 1,242,000 

6. โครงการคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดตรัง 1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - ๑๓,๓๓0,000 - - ๑๓,๓๓0,000 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยติด
เชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอ   

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - 2,754,000 - - 2,754,000 

8. โครงการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน 
จังหวัดตรัง  

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - ๓5,787,๐๐๐ - - ๓5,787,๐๐๐ 

9. โครงการจัดสร้างสวนสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทาง
ผิวหนังเชิงท่องเที่ยว ระยะที่ 1   

1 3 ร.พ.โรค
ผิวหนังเขต
ร้อนภาคใต้    
จังหวัดตรัง 

- - 28,500,000 - - 28,500,000 

10. โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน และ
รองรับการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

1 3 ส านักงาน 
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - 11,450,000 - - 11,450,000 

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรังให้ก้าวไกลสู่สากล 

1 3 ส านักงาน 
สาธารณสุข

- - - 2,902,200 - 2,902,200 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

11.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
พัฒนาสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพรไทย 
จังหวัดตรัง 1,060,000 บาท 

11.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
พัฒนาศักยภาพการผลิตยา (ต ารับยาน้ า)
ส าหรับโรงงานแปรรูปและผลิตยาสมุนไพร  
โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง 
1,842,200 

  จังหวัดตรัง       

แผนงานที่ 6 
พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็ก       
และเยาวชนแบบบูรณาการ                                                                                       

   - - 5,000,000 20,386,300 - 25,386,300 

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มเปูาหมายสู่
ความมั่นคงทางสังคม 
1.1 กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  

400,000 บาท 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนโรงเรียน/หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย
สะเต็มศึกษา และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 600,000 บาท 

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง  

- - 5,000,000 - - 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย  
330,000 บาท 

1.4 กิจกรรมสนับสนุนสื่อพัฒนาการเด็กจัดซื้อ
อาหารเสริมวัสดุและสื่อพัฒนาการเด็ก 
270,000 บาท 

1.5 กิจกรรมน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ด้านปฐมวัย 400,000 บาท 

         

2. โครงการส่งเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป  

1 3 ส านักงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

- - - 1,656,000 - 1,656,000 

2.1 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะอาชีพ 
ETOE ให้กับเยาวชน 558,000 บาท 

2.2  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  486,000 บาท 

2.3  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน
ทั่วไป ผู้ว่างงาน  612,000 บาท 

        

3. โครงการศึกษาความต้องการแรงงานและการผลิต
ก าลังคนสู่สถานประกอบการในจังหวัดตรัง 
3.1 กิจกรรมศึกษาความต้องการแรงงานและการ

ผลิตก าลังคนสู่สถานประกอบการในจังหวัด
ตรัง 2,996,080 บาท  

1 3 วิทยาลัย  
การอาชีพ
ห้วยยอด 

- - - 4,000,000 - 4,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

3.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 
1,003,920 บาท 

4. โครงการพัฒนาระบบ PED (Provincial Educational 
Database) สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา    

1 3 สนง.ศึกษาธิการ  
จ.ตรัง  

- - - 1,232,000 - 1,232,000 

5. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

5.1 กิจกรรมประชุมทบทวนอาชพีตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง  38,000 บาท  

5.2 กิจกรรมประชุม ผอ.โรงเรียนและครูฝุายวชิาการระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกสังกัดอาชีวศึกษา 130,200 บาท 

5.3 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
27,000 บาท 

5.4 กิจกรรมลงนาม MOU หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
เสวนาการพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 197,400 บาท 

5.5 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสตูร/กลั่นกรองหลักสูตร
145,000 บาท 

5.6 โรงเรียนด าเนนิการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
2,300,000 บาท 

5.7 การนิเทศและติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียน
38,300 บาท 

5.8 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานของโรงเรียน
481,700 บาท 
 

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

- - - 3,522,400 - 3,522,400 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

5.9 ประชุมสรปุผลการด าเนนิงานของโรงเรียน/ประชุม
คณะท างานสรุปผลการด าเนนิงาน 147,000 บาท 

5.10 รายงานผลการด าเนนิงาน 28,800 บาท 
6. โครงการมหกรรมนวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดตรัง  

 

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

- - - 4,615,000 - 4,615,000 

7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ   
7.1 กิจกรรมประชุมคณะท างานยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 11,300 บาท 

7.2 กิจกรรมประชุมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
789,400 บาท 

7.3 กิจกรรมประชุมคณะท างานยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ จัดท าสรุปผลและรายงานผล10,700 บาท 

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

- - - 811,400 - 811,400 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยจังหวัดตรัง 
 

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

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

9. โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชนในการ“ว่ายน้ า
เพ่ือชีวิต” 
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการว่ายน้ าและ

ทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ าตาม
หลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับนักเรียน 
ระดับชั้น ป. 4 - 6     

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

- - - 2,549,500 - 2,549,500 
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ประเด็นการพัฒนาที ่4 
 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตวท์ะเลหายากและพลงังาน 
อย่างเหมาะสมกบัชุมชน/พืน้ที่ และมคีวามยั่งยืน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม       
สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/
พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

   13,500,000 65,600,000 180,115,800 945,159,700 619,290,000 1,823,665,500 

แผนงานที่ 1 
ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่า          
แบบบูรณาการ 

   3,500,000 - 4,500,000 - 4,500,000 12,500,000 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทางเลือก   
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 

- - 1,000,000 - 1,000,000 2,000,000 

2. โครงการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรปุาไม้                                                                                                                                                                              

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 

3,500,000 - 3,500,000 - 3,500,000 10,500,000 

แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   7,000,000 12,000,000 100,468,800 5,000,000 9,698,000 134,166,800 

1. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการ
รักษาคุณภาพของผลผลิต    

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - 9,218,800 - - 9,218,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

3. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าพร้อมขุดลอกร่องน้ าเพ่ือ
การเกษตร ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

  2,290,000   2,290,000 

4. โครงการระบบชุดการตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพน้ า
และดินในแม่น้ าและชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 

1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง
สบ.ทข.10 

- -  5,000,000 - 5,000,000 

5. โครงการดูแลเขตพิทักษ์ปุาชายเลนรักษ์สัตว์น้ า 
 

1 5 ส านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝัง่ที ่10 

- - 3,560,000 - - 3,560,000 

6. โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล 

 

1 5 ส านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝัง่ที ่10 

- - 400,000 - - 400,000 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการและรู้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อม 

 

1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

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

8. โครงการจัดวางปะการังเทียมเพ่ือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของประชาชน 
จังหวัดตรัง                

1 5 ส านักงาน
บริหารจดัการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 

7,000,000 12,000,000 10,000,000 - - 29,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

9. โครงการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษาร่องน้ ากันตัง 
ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมเจ้าท่า/
ส านักพัฒนา
และบ ารุง 
รักษาทางน้ า
ที ่3 

- - 60,000,000 - - 60,000,000 

10. โครงการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษาร่องน้ าร่องน้ า    
สุไหบาตู ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3 5 กรมเจ้าท่า/
ส านักพัฒนา
และบ ารุง 
รักษาทางน้ า
ที ่3 

- - 12,000,000 - - 12,000,000 

11. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าหนองช้างตายบ้าน     
ทุ่ งสมอ หมู่ที่  ๔  ต าบลควนเมา อ า เภอรัษฎา   
จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอรัษฎา  - - - - 4,698,000 4,698,000 

12. โครงการขุดลอกคลองล าชาน ต าบลโคกสะบ้า 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอนาโยง  - - - - 5,000,000 5,000,000 

แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   - 31,600,000 - 2,230,300 - 33,830,300 

1. โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความยั่งยืนในจังหวัดตรัง 

1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - -- 1,140,300 - 1,140,300 

2. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

1 5 สนง.พลังงาน  
จังหวัดตรัง 

- - - 1,090,000 - 1,090,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

2.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านและเกษตรกรทั่วไป 
(1)  ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 5 กลุ่มๆละ 2 ตู้งบประมาณ 
500,000 บาท 

2.2  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับกลุ่ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดตรัง 
(1) ติดต้ังระบบไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 
590,000 บาท 

         

3. โครงการต้นแบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
(Non Hazardous waste) หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือ
มูลค่าให้ภาคการเกษตรจังหวัดตรัง 

1 5 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

- 31,600,000 -  - 31,600,000 

แผนงานที่ 4 
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐ - 19,272,000 ๓,๐๐๐,๐๐๐ - 25,272,000 

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 

- - 8,125,000 - - 8,125,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

1.1 กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดตั้งหอ
ถัง ขนาด 12 ม.3 และเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจุ่ม
ใต้น้ า ขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๑๐ แห่ง 
งบประมาณ 7,500,000 บาท ส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ตรัง หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

1.2 กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ าบาดาล โดยการเปุาล้าง
ด้วยลม จ านวน 33 บ่อ งบประมาณ  
652,000 บาท  

         

2. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์บ้านสวย เมืองงาม      
ถนนตรัง–สิเกา หมู่ที ่1 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอสิเกา - - 6,947,000 - - 6,947,000 

3. โครงการเสริมสร้างฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดตรังเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 

- - 4,200,000 - - 4,200,000 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการและรู้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อม 

1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - 6,๐๐๐,๐๐๐ 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

แผนงานที่ 5 
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน    
ในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 

   - 22,000,000 - 17,083,700 750,000 39,963,700 

1. โครงการสร้างจิตส านึกการบริหารจัดการขยะน าขยะ
มาใช้ประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจังหวัดตรัง 

1 5 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

- - - 750,000 750,000 1,500,000 

1.1 กิจกรรมเข้าค่ายสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณ
ขยะและน าขยะมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาท้ัง
ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษาอย่างยั่งยืน . ๒๔๖,๑00 บาท  

1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา  .๕๐๓,๙00 บาท 

   
 

      

2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอ าเภอ     
สิเกา แบบบูรณาการ 

1 5 อ าเภอสิเกา - - - 1,792,000 - 1,792,000 

3. โครงการศึกษาและออกแบบระบบการก าจัดขยะและ
ระบบบ าบัดน้ าเสียครบวงจร ต าบลย่านตาขาว 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอ      
ย่านตาขาว  
 

- - - 3,000,000 - 3,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

4. โครงการบริหารจัดการขยะทะเลจังหวัดตรังเพ่ือความ
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.1 กิจกรรมด าน้ าเก็บขยะทะเลแนวปะการังเทียมหรือ

บริเวณปะการังเทียม 790,000 บาท 
4.2 กิจกรรมเก็บขยะชายหาดหรือปุาชายเลนที่ตกค้าง 

300,000 บาท 
4.3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 250,000 บาท 
4.4 กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง 475,000 บาท 
4.5 กิจกรรมจัดท าและวางทุ่น (Boom) ดักขยะทะเล

บริเวณปากแม่น้ าและคลองที่ส าคัญ 8,756,700บาท 
4.6 กิจกรรมผลิตสื่อเผยแพร่รณรงค์การอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่งทะเลและปุาเลน 
1,000,000 บาท 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
จังหวัดตรัง 

- - - 11,571,700 - 11,571,700 

แผนงานที่ 6 
แก้ปัญหาการกัดเซาะรมิตลิ่ง  แม่น้ า และชายฝั่ง 

   - - 52,875,000 921,887,400 598,842,000 1,573,604,400 

1. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมถนนสายน้ าผุด – 
เขาโหรง หมู่ที่ 7 อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 4,887,400 - 4,887,400 

2. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง     
และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2        
ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

- - - 50,000,000 - 50,000,000  

3. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองล าภูรา     
หมู่ที่ 10 ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

- - - 60,000,000 - 60,000,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ชาต ิ

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

4. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองปากปรน 
หมู่ที่ 1  ต าบลหาดส าราญ  อ าเภอหาดส าราญ 
จังหวัดตรัง 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

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

5. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองนางน้อย  
หมู่ที่ 2 ต าบลควนปริง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

- - - 11,000,000 - 11,000,000  

6. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองยางยวน 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองช้างแล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

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

7. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าตรังบ้าน
ปุาหมาก หมู่ที่ 4  ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

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

8. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองล าภูรา    
หมู่ที่ 2 ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 40,000,000  50,000,000  90,000,000 

9. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองสว่าง  
บ้านโคกหว้าน หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 20,000,000  40,000,000  60,000,000 

10. โครงการเขื่อนปูองกันตลิ่งริมคลองล าพิกุล หมู่ที่ 3 
ต าบลในควน  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 40,000,000  50,000,000  90,000,000 

11. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองสว่าง   
บ้านห้วยเหรียง  หมู่ที่ 3 ต าบลนาโต๊ะหมิง        
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 20,000,000  40,000,000  60,000,000 

12. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมทะเล         
บ้านหัวหิน หมู่ที่ 6  ต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 20,000,000  40,000,000  60,000,000 
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พ.ศ. 
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พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

13. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองชี พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1,8 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอ   
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 40,000,000  54,500,000  94,500,000 

14. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 10 ต าบลสะบ้า   
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 52,000,000  52,000,000  104,000,000 

15. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลอง บางกุ้ง  
หมู่ที่ 5  ต าบลวังคีร ี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

16. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง 
บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 11  ต าบลเขากอบ        
อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 40,000,000  50,000,000  90,000,000 

17. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองล าภูรา
บ้านยางขาคีม  หมู่ที่ 4 ต าบลล าภูรา อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 30,000,000  43,000,000  73,000,000  

18. โครงการก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน
เมืองตรัง อ าภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 120,000,000  130,000,000  250,000,000  

19. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าตรัง ต าบลหนองตรุด 
อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 72,000,000 - 72,000,000  

20. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองชี   
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 38,000,000 - 38,000,000 
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พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

21. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง   
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1 5 ส านักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

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

22. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองล าภูรา 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1 5 ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ตรัง 

- - 29,500,000 - - 29,500,000 

23. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งแบบเรียงหินใหญ่     
หาดคลองสน หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง  

1 5 ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ตรัง 

- - - - 29,342,000 29,342,000 

24. โครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณหาดคลองสน 
–หาดหัวหิน หมู่ที่ 2 - หมู่ที ่6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง 

1 5 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด
ตรัง 

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

25. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งและก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายห้วยเร็จ-นาท่ามเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

3 5 กรมส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

- - 8,375,000 - - 8,375,000 

26. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งบริเวณบ้านลุ่ม 
หมู่ที่ 3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

3 5 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น   
(อบจ.ตรัง) 

- - - 10,000,000 - 10,000,000 
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พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
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พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖5 

27. โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมคลองสว่าง 
บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 3 ต าบลนาโต๊ะหมิง     
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 60,000,000 - 60,000,000 

28. โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 60,000,000 - 60,000,000 

แผนงานที่ 7 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครอง พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย 

   - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 12,500,000 ๕,๕๐๐,๐๐๐ 21,๐๐๐,๐๐๐ 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเล 1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - 3,0๐๐,๐๐๐ - 3,0๐๐,๐๐๐ 6,0๐๐,๐๐๐ 

2. โครงการส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอนุรักษ์หญ้าทะเล 

1 5 มหาวิทยาลยั
สงขลา  
นครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

- - - 2,500,000 2,500,000 5,000,000 

2.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และพัฒนา
ความสามารถในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูหญ้า
ทะเลตรัง 700,000 บาท 

        

2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเฝูาระวังหญ้าทะเล
โดยชุมชนเครือข่ายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์
ของทะเลตรัง 1,800,000 บาท 

         

3. โครงการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลเชิงพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน 

1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - - 10,000,000 - 10,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 6 ส านักงาน
จังหวัดตรัง 

9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวัด ส านักงานจังหวัดตรัง 
โทร 0-7521-8516 
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