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1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 
 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 

1.1 ที่ตั้ง  
ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย  ตั้งอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ติดกับทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,121,119 ไร่  มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับที่ 4 ของภาคใต้ และล าดับที่ 33 ของประเทศ อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร     ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขต
จังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 46 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ เช่น เกาะ
ลิบง ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นต้น  โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่างๆ 
ดังนี้ 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ   

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไป พื้นที่ราบเรียบมีจ านวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาว
จากเหนือจรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ป่าประมาณร้อย
ละ 20 ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
1) ฤดูกาล จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง 
ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก   เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย ส าหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับ
อิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะ
พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 
จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน   
มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด 
กั้นอาณาเขต) 

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

1.2 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

2) ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 
ชนิด คือ 

2.1  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2.2  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 

3) อุณหภูมิของอากาศ ปี 2559 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.11 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 33.69 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 24.11 องศาเซลเซียส 
  ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2559 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79.60% 
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 98.00% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 45.75% 
  ปริมาณฝนปี 2559  ปริมาณฝนตกตลอดปี 2,657.0  มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝน
ตกตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป  มีทั้งหมด 176 วัน  

แผนภูมิแสดงปริมาณน ้าฝนและจ้านวนวันที่ฝนตก  ปี 2542 – 2560 

1.4 แหล่งน้้าส้าคัญ 
แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีต้นก าเนิดอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาด้านทิศตะวันออกของจังหวัด    

ส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้นๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้านทิศตะวันตก มีจ านวนรวม
ทั้งหมด 176 สาย ประกอบด้วยแม่น้ าสายส าคัญ 2 สาย คือ  
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   1) แม่น้้าตรัง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง
และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่  มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ 7 สาย 
ได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองล าภูรา และคลองนางน้อย 
แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 5 อ าเภอ คือ อ าเภอรัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอเมืองตรัง 
และอ าเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากน้ ากันตัง อ าเภอกันตัง 

2) แม่น้้าปะเหลียน  มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มี
ความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลองล าแคลง คลองล า
ปลอก คลองห้วยด้วน  คลองล าพิกุล  คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองล าชาน แม่น้ านี้ไหลผ่าน
ท้องที่จังหวัดตรัง 2 อ าเภอ คือ อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลียน  แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 

 

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

  
จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด  3,088,400 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 1,659,188 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 53.72  และพ้ืนที่ป่าไม ้1,292,632 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.85 ของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่
ถือครองทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามันและไม้ผลจ าพวก ทุเรียน มังคุด 
เงาะ พ้ืนที่นา นอกจากนั้นเป็นที่อยู่ อาศัย พืชไร่สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และท่ีรกร้าง  

 

3. การปกครอง 
 

จังหวัดตรังมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน และมี
การบริหารราชการ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  จ านวน 33 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    1 หน่วยงาน 
1.10 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยงาน 
1.11 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    1 หน่วยงาน 
1.12 สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
1.13 สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   1 หน่วยงาน 
1.14 สังกัดกระทรวงยุติธรรม    3 หน่วยงาน 
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1.15 สังกัดกระทรวงพลังงาน    1 หน่วยงาน 
1.16 สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี    1 หน่วยงาน 
1.17 ไม่สังกัดกระทรวง     1 หน่วยงาน 
 

2) การบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 70 หน่วยงาน ได้แก่ 
2.1 สังกัดกระทรวงคมนาคม     5 หน่วยงาน 
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 สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี    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 องค์การบริหารส่วนต าบล     77 อ.บ.ต. 
 

4. ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 
 

จ านวนประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีจ านวน 642,869 คน ชาย 
314,734คน หญิง 328,135  คน  และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 227,142 ครัวเรือน ประชากร
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 130.72 คน 
ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
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จ้านวนประชากรจังหวัดตรัง  
 

อ้าเภอ ระยะทาง 
(กม.) 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

อบต. จ้านวน 
ต้าบล 

เทศบาล จ้านวน 
หมู่บ้าน 

จ้านวน 
บ้าน 

ราษฎร 
ชาย 

ราษฎร 
หญิง 

รวม 
ราษฎร 

เมืองตรัง - 533.873 12 15 4 121 64,460 74,660 82,065 156,725 

กันตัง 24 609.635 13 14 1 83 27,819 43,326 43,658 86,984 

ปะเหลียน 44 973.130 9 10 3 86 22,503 33,215 34,247 67,462 

ย่านตาขาว 22 431.057 6 8 3 67 20,824 31,465 33,018 64,483 

สิเกา 33 523.983 4 5 3 40 13,560 19,193 19,006 38,199 

ห้วยยอด 28 747.274 14 16 5 133 33,113 46,643 47,899 94,542 

วังวิเศษ 60 477.125 5 5 1 68 14,911 21,690 21,968 43,658 

นาโยง 12 165.017 6 6 1 53 14,445 21,600 23,022 44,622 

รัษฎา 57 232.425 5 5 1 50 10,823 14,448 14,863 29,311 

หาดส าราญ 59   224.000  3 3 - 22 4,684 8,494 8,389 16,883 

รวม -  4,917.519 77 87 22 723 227,142 314,734 328,135 642,869 
 

 

ที่มา :  ที่ท าการปกครอง จังหวดัตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561) 
 
 

5. ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
 

 

 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  83.84  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 15.95 และ
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.20 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก   

 

5.1 ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา 
1) จ านวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  

- ศาสนาพุทธ              ร้อยละ   83.84  
- ศาสนาอิสลาม           ร้อยละ   15.95  
- ศาสนาคริสต์             ร้อยละ     0.20 
- ศาสนาซิกส์  ร้อยละ    0.01 

2) จ านวนวัด/ส านักสงฆ์  ที่พักสงฆ์  พระภิกษุ สามเณร นางชี ศิษย์วัด 
- วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน  169  แห่ง 
- ที่พักสงฆ์  จ านวน    60 แห่ง 
- พระภิกษุ  จ านวน  1,432 รูป 
- สามเณร                จ านวน  236 รูป 
- นางชี   จ านวน  139 คน 
- ศิษย์วัด  จ านวน  115    คน 

3) จ านวนมัสยิด        จ านวน  150   แห่ง               
4) จ านวนโบสถ์คริสต์ จ านวน       14 แห่ง 
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ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาคริสต์และ
อิสลาม  ภายในจังหวัดตรังแต่ละอ าเภอและต าบลจะมีวัดศาสนาพุทธ ส านักสงฆ์  อยู่เกือบทุกแห่ง 
ประชาชนชาวไทย   ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการถือศีล
กินเจ ตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ  สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก  ส่วนศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อยตามประเพณีของชาว
จีนไปบ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา  แต่ก็ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งแต่อย่างใด ต่างก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพ้ืนเมืองชาวตรังปฏิบัติตามครรลองของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนาซึ่งสืบ
เนื่องมาจากอินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัด
นครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่เป็นเมืองเอกวัฒนธรรมของตรัง   
จึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วันตรุษ วันสารท พิธีทางศาสนา   

 

5.2 ด้านศิลปะวัฒนธรรม  
จังหวัดตรังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะการแสดงและหัตถกรรม  

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

ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ก็ยังค ง
ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา  แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีของ
ชาวตรังที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่  

- ประเพณีแต่งงาน จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับประทาน
อาหาร  จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน  โดยเจ้าภาพเป็น       
ผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย ส าหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่หรือ
รับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน       
แต่งกายตามสบาย  เมื่ออาหารชนิดสุดท้ายขึ้นโต๊ะ หลังจากรับประทานเสร็จ  แขกก็จะกลับหมด     
ให้เจ้าภาพมีเวลาจัดเก็บท าความสะอาดสถานที่ต่อไป 

-  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 เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจ านวนมาก การเคลื่อนศพ
ออกจากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน เมื่อถึงปลายทางแล้ว       
รถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ าใจจากเจ้าภาพ    

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

6. โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 

6.1 ไฟฟ้า 
จังหวัดตรัง มีส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 แห่ง ดังนี้ 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง      
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ห้วยยอด  
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.กันตัง      

3.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.เกาะลิบง     
3.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย บ้านเกาะมุกต์ 

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา *อ.ย่านตาขาว    
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.นาโยง     
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.สิเกา 
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.วังวิเศษ  
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.ปะเหลียน 

8.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต.เกาะสุกร 
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.รัษฎา 
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.หาดส าราญ 

 

จังหวัดตรังมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2560 จังหวัดตรังมี
ครัวเรือนทั้งหมด 202,597 ครัวเรือน มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 201,956 ครัวเรือน  

 

สถานการณ์มีไฟฟ้าใช้แต่ละอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

อ้าเภอ 
ระดับหมู่บ้าน ระดับหลังคาเรือน 

หมู่บ้าน
ทั งหมด 

มีไฟฟ้าใช้
แล้ว 

ครัวเรือน
ทั งหมด (ราย) 

มีไฟฟ้าใช้
แล้ว (ราย) 

ไม่มีระบบไฟฟ้าครอบคลุม 
ไม่มีไฟฟ้า(ราย) มีปัญหา(ราย) 

เมือง 119 119 58,552 58,483 69 0 
สิเกา 40 40 14,172 14,060 112 0 
นาโยง 53 53 15,579 15,537 42 48 
กันตัง 95 95 25,009 24,947 12 50 
ย่านตาขาว 67 67 18,469 18,343 126 0 
ปะเหลยีน 85 85 17,948 17,847 30 71 
หาดส าราญ 22 22 5,323 5,307 16 0 
ห้วยยอด 132 132 28,072 27,969 85 18 
วังวิเศษ 43 43 9,740 9,730 10 0 
รัษฎา 36 36 9,733 9,733 0 0 

รวม 202,597 201,956 502 187 
ที่มา  : การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค เมษายน 2560 
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- หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มี มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่หวง
ห้าม ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง จึงต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากผู้ดูแลพ้ืนที่นั้นๆ ก่อนการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าไป 
 -  รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าปี 2560 จ านวน 3,118,062,876.87 บาท 
 -  ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดในปัจจุบัน 157 เมกะวัตต์ 
6.2 ประปา  

6.2.1 การแบ่งเขตการบริหารงานการประปา 
         1) พ้ืนที่จ่ายน้ าแบ่งตามเขตอ าเภอ  ประกอบไปด้วย 4 อ าเภอ  ได้แก่ 
  - อ.เมืองตรัง 
  - อ.นาโยง 
  - อ.สิเกา 
  - อ.ย่านตาขาว 
   อ าเภอเมือง  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 

- เทศบาลนครตรัง   ( ไม่มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- เทศบาลต าบลโคกหล่อ  ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.หนองตรุด   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บ้านโพธิ์   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บ้านควน   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.บางรัก   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโต๊ะหมิง   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาตาล่วง   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

    อ าเภอนาโยง  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
- เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงเหนือ   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 
- อบต.นาโยงใต้   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

   อ าเภอสิเกา  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
อบต.นาเมืองเพชร  ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

   อ าเภอย่านตาขาว  มีเขตพ้ืนที่จ่ายน้ าประปา  ได้แก่ 
         -    อบต. ทุ่งค่าย   ( มีการผลิตน้ าจ่ายในพ้ืนที่ ) 

  2) พ้ืนที่ให้บริการประมาณ 34.50 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อให้บริการ 444,768 เมตร 
  6.2.2  ก าลังการผลิตน้ าประปา/ผลผลิตที่ได้ 
       - ก าลังการผลิต  25,000 ลบ.ม / วัน 
       - ปริมาณน้ าผลิต 688,703 ลบ.ม / เดือน 
       - ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 656,076 ลบ.ม / เดือน 
       - ปริมาณน้ าจ าหน่าย 308,924 ลบ.ม / เดือน 

6.2.3 จ านวนผู้ใช้น้ าประปา  
      - จ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด 17,878 
6.3 โทรศัพท์ 

จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้า
จังหวัดตรัง จ านวน 112 ชุมสาย  เลขหมายเต็ม 33,902  เลขหมาย เปิดใช้ 15,133 เลขหมาย 
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6.4 ด้านการคมนาคม 
การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ 
๑) การคมนาคมทางบก 

1.1 ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสาย
หลักในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอ าเภอต่าง 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 

๒) การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานตรัง มีบริการสายการบิน 3 สายการบิน คือ 
สายการบินนกแอร์ ท าการบินวันละ 3 เที่ยวบิน และสายการบิน Air Asia ให้บริการวันละ 3  เที่ยวบิน 
สายการบินไทยไลออนส์แอร์ ท าการบินวันละ 2 เที่ยวบิน ในเส้นทาง ตรัง-ดอนเมือง ทุกวัน 

๓) การคมนาคมทางน้ า 
3.1 จังหวัดตรังมีท่าเรือพาณิชย์  จ านวน 5 ท่า คือ 

3.1.1 ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบล
กันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/ เรือล าเลียงสินค้า 

3.1.2 ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส 
ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบเรือสินค้าประเภทเทกอง /เรือ 
ล าเลียงสินค้า  

3.1.3 ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้ง
บริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/ เรือล าเลียง
สินค้า ขนาด 1,500 ตันกรอส  

3.1.4 ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบล
บ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ / เรือล าเลียงสินค้า ขนาด 
1,500-2,500 ตันกรอส  

3.1.5 ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้ง บริเวณ
แม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย(IMT-GT) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป 
ระหว่าง บังคลาเทศ-อินเดีย- พม่า – ศรีลังกา - ไทย  

3.2 จังหวัดตรังมีท่าเรือท่องเที่ยว  จ านวน 4 ท่า คือ  
3.2.1 ท่าเทียบเรือปากเมง ที่ตั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต าบลไม้ฝาด 

อ าเภอ  สิเกา จังหวัดตรัง  
3.2.2 ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ที่ตั้งบริเวณบ้านควนตุ้งกู อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน วิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู
กับเกาะมุกด์ 

3.2.3 ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบืพลาใบจักรยาวและเรือโดยสารขนาดใหญ่  

3.2.4 ท่าเทียบเรือเกาะสุกร ที่ตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัด ตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน - ท่าเรือประมง
เข้า-ออก มีจ านวน 34 ท่า/แพปลา 
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7. การเกษตรและปศุสัตว์ท่ีส้าคัญ 
 

7.1 การเกษตร 
1) พื้นที่ท้าการเกษตรจังหวัดตรัง  ในปี 2560 จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ทั้งหมด  จ านวน 

3,212,119  ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 1,659,188 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.16 ของพ้ืนที่ มีจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด จ านวน  220,647 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จ านวน  79,926  ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 36.22 โดยอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากท่ีสุด คือ ห้วยยอด รองลงมาคือ วังวิเศษ 
ปะเหลียน และอ าเภอเมืองตรัง ตามล าดับ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2560 
 

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ทั้งหมด 

( ไร่ ) 
พ้ืนที่ท าการเกษตร 

( ไร่ ) 
ครัวเรือนทั้งหมด 

( ครัวเรือน) 
ครัวเรือนกษตรกร 

( ครัวเรือน ) 

1 เมืองตรัง 342,470 221,771 62,293 13,128 
2 กันตัง 381,058 172,227 27,044 8,375 
3 ย่านตาขาว 269,410 165,555 20,326 8,620 
4 ปะเหลียน 606,311 240,154 21,821 9,056 
5 สิเกา 296,694 142,873 13,180 5,840 
6 ห้วยยอด 492,106 261,787 32,167 14,230 
7 วังวิเศษ 324,402 241,063 14,628 6,878 
8 นาโยง 103,135 93,955 14,068 6,345 
9 รัษฎา 160,858 71,333 10,576 4,721 

10 หาดส าราญ 144,675 48,470 4,544 2,230 
รวม 3,121,119 1,659,188 220,647 79,423 

 
 

2) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  มูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของสาขาเกษตรกรรม
มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน  

 ข้อมูลยางพารา จังหวัดตรัง ในปี 2560 สรุปดังนี้ 
 จ านวนครัวเรือนปลูกยางพารา จ านวน      67,427  ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ปลูกยางพารา   จ านวน  1,460,434  ไร่  
 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว    จ านวน  1,209,937  ไร่  
 ผลผลิตยางพารา   จ านวน    314,544  ตัน  
 มูลค่ายางพารา   จ านวน      17,828  ล้านบาท 
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ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 

ที่ อ้าเภอ 
จ้านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 8,756 162,337 129,266 34,514 2,002 
2 กันตัง 7,937 162,256 101,480 27,704 1,607 
3 ย่านตาขาว 7,952 147,802 125,380 34,479 2,000 
4 ปะเหลียน 10,292 225,768 171,463 43,723 2,236 
5 สิเกา 4,403 134,344 112,123 30,722 1,782 
6 ห้วยยอด 10,711 279,582 257,464 65,653 3,808 
7 วังวิเศษ 6,507 202,361 156,202 36,707 2,129 
8 นาโยง 4,889 36,119 61,937 14,856 862 
9 รัษฎา 3,746 74,938 66,079 16,850 977 

10 หาดส าราญ 2,234 34,927 28,543 9,336 425 
รวม 67,427 1,460,434

 1,20
9,937

 314,
544

 17,8
28 

1,209,937
 314,5

44
 17,82

8 

314,544 17,828 
 
 

3) ปาล์มน้้ามัน  มีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนักแต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง ข้อมูลปาล์มน้ ามันจังหวัด
ตรัง ในปี 2560 สรุปดังนี้ 

 จ านวนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ ามัน  จ านวน      7,960   ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน  จ านวน  182,337   ไร่  
 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว    จ านวน  159,808   ไร่  
 ผลผลิตปาล์มน้ ามัน   จ านวน  460,187   ตัน  
 มูลค่าปาล์มน้ ามัน   จ านวน      1,610.8 ล้านบาท 

 

ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 
 

ที่ อ้าเภอ 
จ้านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

มูลค่า         
(ล้านบาท) 

1 เมืองตรัง 700 13,176 12,570 33,311 116.6 
2 กันตัง 1,202 23,472 21,890 56,476 197.7 
3 ย่านตาขาว 605 10,089 8,875 25,560 89.5 
4 ปะเหลียน 528 9,701 7,983 26,512 92.8 
5 สิเกา 1,415 50,842 43,152 134,289 470.0 
6 ห้วยยอด 1,119 19,643 18,250 53,838 188.4 
7 วังวิเศษ 1,347 38,012 31,700 88,760 310.7 
8 นาโยง 177 2,326 2,081 5,827 20.4 
9 รัษฎา 222 9,359 7,967 21,655 75.8 

10 หาดส าราญ 645 5,717 5,340 13,959 48.9 
รวม 7,960 182,337 159,808 460,187 1,610.8 
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4) พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญรองลงมา ได้แก่ ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้าน และมีแนวโน้มลดลงเพราะมีราคาไม่แน่นอน  
พ้ืนที่ปลูกกระจายในทุกอ าเภอ ข้าว ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกหลักใน 3 อ าเภอ คือ ห้วยยอด นาโยง และ
อ าเภอเมือง   

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 
 

ที่ พืช 
เกษตรกร พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม มูลค่าผลผลิต 

( ครัวเรือน ) ( ไร่ ) ( ไร่ ) (ตัน) (ล้านบาท) 

1 เงาะ 1,713 1,598 571 5.7 1,713 
2 ทุเรียน 2,282 1,855 440 17.6 2,282 
3 มังคุด 3,536 2,948 699 7.0 3,536 
4 ลองกอง 4,645 4,190 297 3.6 4,645 
5 ข้าว 12,063 12,028 4,986 74.8 12,063 

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
  

7.2 การประมง 
จังหวัดตรังมีแนวชายฝั่งประมาณ 119 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอสิเกา 

อ าเภอกันตัง อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอปะเหลียน ทรัพยากรประมงถือว่ามีความส าคัญกับ
ประชาชนในจังหวัด   เพราะการประมงเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม
ห้องเย็น โรงงานปลาป่น โรงงานน้ าแข็ง โรงงานปลากระป๋อง  

จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมง ปี 2560 
ล าดับที่         อ้าเภอ จ้านวนครัวเรือน 

1 เมืองตรัง - 
2 กันตัง 958 
3 ย่านตาขาว 20 
4 ปะเหลียน 500 
5 สิเกา 616 
6 ห้วยยอด - 
7 วังวิเศษ - 
8 นาโยง - 
9 รัษฎา - 

10 หาดส าราญ 500 
 รวม 2,594 

 
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดชายทะเลฝั่งทะเลอันดามันที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชายเลน               

มีเกาะแก่ง จ านวนมาก ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการประกอบการประมง
ทะเล ในรูปแบบประมงพ้ืนบ้าน และพาณิชย์  
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1) การท้าการประมงแบบพ้ืนบ้าน 
    ชาวประมงพ้ืนบ้าน ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง  อ าเภอ

ย่านตาขาว อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอปะเหลียน ที่มีอาชีพท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง (ระยะ     
3 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง) ที่มีใบทะเบียนและใบอนุญาตใช้เรือประมง ขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส มีการ
ใช้เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านตามฤดูกาลที่เหมาะสมและแต่ละครัวเรือนมีเครื่องมือประมงมากกว่า     
1 ชนิด  เช่น อวนลอยกุ้ง/ปลา อวนปู ลอบหมึก ไซ เบ็ดราว เป็นต้น ใช้แรงงานในครัวเรือนแต่ละครั้ง
ออกท าการประมง 1-3 คน ท าการประมงตั้งแต่บริเวณชายฝั่งและห่างฝั่งออกไปไม่เกิน 10 กิโลเมตร 
ตามศักยภาพของความยาวเรือประมงที่ใช้ท าการประมงเป็นหลัก มีรายได้ตั้งแต่วันละ 500 - 2,000 บาท 
โดยน าสัตว์น้ าที่ได้จ าหน่ายในตลาดท้องที่หรือผู้รวยรวมในชุมชน ใช้เวลาออกท าการประมงได้
ประมาณปีละ 9 เดือน (ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม) เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 25 วัน ทั้งนี้โดยปกติในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็น
ช่วงมรสุมชาวประมงเรือเล็กไม่สามารถออกท าการประมง จึงต้องหาอาชีพนอกภาคการประมงเสริม
เพ่ือเป็นรายได้หรือใช้เวลาดังกล่าวเพ่ือซ่อมเรือ เครื่องมือประมงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการออกท า
การประมงในฤดูถัดไป 

 

2)  การท้าการประมงเชิงพาณิชย์ 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันตัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปากแม่น้ ามีร่องน้ าเส้นทางการเดินเรือขนาดใหญ่

ทุกชนิด มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เป็นแหล่งชุมชนที่ประกอบอาชีพท า
การประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งที่เป็นคนดั้งเดิม และย้ายถิ่นเข้ามาท าการประมง มีสิ่ งอ านวยความสะดวก 
หรือธุรกิจต่อเนื่องกับการประมง เช่น ท่าเทียบเรือ ห้องเย็น แพปลา โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือ
ประมงที่ใช้ เช่น อวนลาก อวนลอย อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก รวมทั้งมีเรือที่ออกไปท าการ
ประมงต่างประเทศด้วย ทั้งนี้เรือประมงพาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยการประมง 
ประกาศกระทรวง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนดถึงจะออกท าการประมงได้ แรงงานที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว สามารถท าการประมงได้ตลอดทั้งปี สัตว์น้ าที่ท าการประมงได้ส่งขายใน
ให้กับแพปลา  ห้องเย็น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งในและต่างพ้ืนที่ และยังมีบางส่วนส่งไปยัง
ตลาดกลางสัตว์น้ าระดับประเทศ 

8 
 

จ านวนเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
 

ที่ 
ชนิดเคร่ืองมือท าการ

ประมง 

ขนาดเรือประมง(ตนักรอส) 
หมายเหตุ 10-30 มากกว่า 30-

60 
ตั้งแต่ 60 ข้ึน

ไป 
1 อวนติดตา 2 1 0  
2 อวนครอบ 9 11 1  
3 อวนล้อมจับ 10 3 10  
4 อวนลากแผน่ตะเฆ่ 11 63 90  
5 เบ็ดราว 5 1 0  
6 เรือปั่นไฟ 14 3 0  
 รวม 51 82 101 ทั้งสิ้น 234 ล า 
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3)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
จังหวัดตรังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปี 2560 จ านวน 6,401 ราย 

พ้ืนที่เลี้ยง 12,689.89 ไร่ ดังนี้ 
- สัตว์น้ าจืด ส่วนมากจะเลี้ยงปลาในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยง

ปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ้า จาระเม็ดน้ าจืด สวาย ไน  ปลากินเนื้อ ได้แก่ ปลาดุก 
ปลาหมอ  ปลากดเหลือง และกบนา เกษตรกรจ านวน 5,645 ราย 10,746 บ่อ พ้ืนที่เลี้ยง 
4,004.21 ไร่ 
      - ปลาน้ ากร่อย ได้แก่ ปลากะพงขาว, ปลากะรัง (เก๋า), ปลาช่อนทะเล เกษตรกร
จ านวน 225 ราย 1,386 กระชัง พื้นที่เลี้ยง 31.63 ไร่      
   - กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาว และกุ้งกุลาด า เกษตรกร จ านวน 531 ราย 2 ,016 บ่อ 
พ้ืนที่เลี้ยง 7,360.82 ไร่ 
7.3 การปศุสัตว์  
 สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่  สุกรไก่เนื้อและโคการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรส่วน
ใหญ่ นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการท าสวนยางพารา การท าสวนปาล์ม โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์หลาย
ชนิด เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้พ้ืนที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลัก ไปเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็นรายได้
เสริมของครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบัน คือ โคพ้ืนเมือง สุกร ไก่เนื้อ 
เป็ดเทศ แพะ และไก่ไข่ ตามล าดับ 

- โคเนื อ มีการเลี้ยงกันทุกอ าเภอ โดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อ า เภอเมืองตรัง 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. ไก่เนื อ เลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอรัษฏาและอ าเภอย่านตาขาว 

ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด โดยมีบริษัทใหญ่ ๆ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนใน
ลักษณะการประกันราคาผลผลิต สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพ้ืนที่ ปัจจุบันมีฟาร์มไก่เนื้อที่
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มจ านวน 64 ฟาร์ม 

2. ไก่ไข่ เลี้ยงกันมากในเขตอ าเภอเมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอย่าน
ตาขาว ปัจจุบันการผลิตไก่ไข่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด เนื่องจากไข่สามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ เช่น ขนมเค้กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด สามารถ
ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพื้นที่ ปัจจุบันมีฟาร์มไก่ไข่ท่ีเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม จ านวน 2 ฟาร์ม 
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3.  ไก่พื นเมือง มีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่
อ าเภอรัษฏา อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอเมืองตรัง ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือจึง
จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม การส่งเสริมสามารถท าได้ในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากยังไม่มีผู้เลี้ยงรายใหญ่ และมี
ความต้องการบริโภคไก่พ้ืนเมืองเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เกษตรกรจ าเป็นต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองเพ่ิมมากขึ้น 

   

สถิติจ านวนผลผลิตที่ได้จากปศุสัตว์ของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 
 

อ้าเภอ 
ผลผลติที่ได้จากปศุสตัว ์(ตัว) 

โคเนื้อ สุกรแมพ่นัธุ ์ สุกรขนุ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พืน้เมือง 
เมืองตรัง 4,319 4,900 2,721 329,225 7,853,340 4,326 
กันตัง 870 19,700 568 278,370 6,980,625 1,862 
ย่านตาขาว 1,222 6,420 1,550 629,785 8,280,938 5,502 
ปะเหลียน 1,144 60 1,184 345,550 46,327,808 3,004 
สิเกา 2,708 0 9 73,200 827,820 69 
ห้วยยอด 1,164 45,740 5,485 620,065 82,399 5,155 
วังวิเศษ 546 1,500 213 105,000 728,175 1,700 
นาโยง 1,356 2,740 3,983 64,280 45,169 1,466 
รัษฏา 1,357 15,700 2,790 2,578,185 1,056,675 2,103 
หาดส าราญ 1,670 160 15 1,330 35,588 899 

รวม 16,355 96,920 18,520 5,024,990 72,218,535 26,084 
 

ที่มา  :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  
 

สถิติมูลค่าที่ได้จากเลี้ยงปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2560 
 
 

อ้าเภอ มูลค่าที่ได้จากการเล้ียงปศุสัตว์ (บาท) 

โคเนื้อ สุกรแมพ่นัธุ ์ สุกรขนุ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พืน้เมือง 

เมืองตรัง 86,376,000 5,880,000 12,244,500 21,926,385 22,382,019 778,716 

กันตัง 17,392,000 23,640,000 2,556,900 18,539,442 19,894,781 335,079 

ย่านตาขาว 24,440,000 7,704,000 6,976,800 41,943,681 23,600,672 990,270 

ปะเหลียน 22,880,000 72,000 5,329,800 23,013,630 132,034,251 540,675 

สิเกา 54,160,000 0 40,500 4,875,120 2,359,287 12,420 

ห้วยยอด 23,272,000 54,888,000 24,683,400 41,296,329 234,836 927,936 

วังวิเศษ 10,912,000 1,800,000 958,500 6,993,000 2,075,299 306,054 

นาโยง 27,112,000 3,288,000 17,925,300 4,281,048 128,731 263,790 

รัษฏา 27,144,000 18,840,000 12,555,000 171,707,121 3,011,524 378,459 

หาดส าราญ 33,408,000 192,000 67,500 88,578 101,424 161,739 

รวม 327,096,000 116,304,000 83,338,200 334,664,334 205,822,825 4,695,138 
 

ที่มา  :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
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7.4 ข้อมูลวิสากิจชุมชน  
จังหวัดตรังวิสาหกิจชุมชน จ านวน 567 แห่ง มี สมาชิก 10,396 ราย ดังนี้ 
 
 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ที่   

อ าเภอ 
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

จ านวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) จ านวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) 
1 กันตัง 71  1,061 - - 

2 นาโยง 40 563 - - 

3 ปะเหลยีน 55 857 - - 

4 เมืองตรัง 83 1,369 1 4 

5 ย่านตาขาว 38 1,202 - - 

6 รัษฎา 33 720 1 24 

7 วังวิเศษ 94 1,292 - - 

8 สิเกา 81 2,209 4 57 

9 ห้วยยอด 61 778 - - 

10 หาดส าราญ 11 345 - - 

 รวมทั้งหมด 567 10,396 5 85 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)   
 

7.5 ข้อมูลสหกรณ์ 
ปัจจุบันจังหวัดตรังมีสหกรณ์ จ านวน  75 สหกรณ์  มีสมาชิกรวม 88,289 คน  

สหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

 ประเภทสหกรณ์ จ้านวนสหกรณ์ (แห่ง) จ้านวนสมาชิก (คน) 

1. สหกรณ์การเกษตร 54 67,326 

2. สหกรณ์ประมง 1 143 

3. สหกรณ์นิคม - - 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 10 17,696 

5. สหกรณ์ร้านค้า - - 

6. สหกรณ์บริการ 9 3,124 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 - 

รวม 75 88,289 
 

ที่มา  :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
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8. อุตสาหกรรมท่ีส้าคัญ 

 
 

8.1 จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม   
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม  ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตรังมีโรงงานขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรม 

ทั้งสิ้น 629 โรงงาน  
 

จ านวนโรงงานจ าแนกตามรายอ าเภอ ปี 2560 (เฉพาะโรงงานจ าพวกที่ 2 และ 3) 
 

ล้าดับ
ที่ 

อ้าเภอ 
จ้านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน (บาท) 
คนงาน 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1. เมืองตรัง 224 2,482,534,485  9,997 3,468 6,529 
2. กันตัง 83 3,277,290,000  4,534 2,203 2,331 
3. ย่านตาขาว 59 1,641,228,614  2,290 1,501 789 
4. ปะเหลียน 36      238,026,500  704 406 298 
5. สิเกา 48    

1,426,655,805  
2,313 1,523 790 

6. ห้วยยอด 86       
721,944,256  

2,276 1,648 628 
7. วังวิเศษ 38 419,915,700 1,406 896 510 
8. นาโยง 22       

101,818,500  
378 230 148 

9. รัษฎา 29       
239,940,230  

487 308 179 
10. หาดส าราญ 4         

13,200,500  
18 11 7 

รวม 629 10,562,554,590 24,403 12,194 12,209 
ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง   
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8.2  อุตสาหกรรมหลักทีส่้าคัญของจังหวัดตรัง 
      จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตด้านเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ
สัตว์น้ าทะเล  ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด  จึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด้าน
การเกษตรเหล่านี้ และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก ซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมส่งออกท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจ านวนมาก โดยมีรายละเอียดอุตสาหกรรม
หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
 

ประเภทอุตสาหกรรม  จ้านวนโรงงาน  เงินลงทุน (บาท) คนงาน 
1. อุตสาหกรรมยางพารา 
  - ยางแผน่ดิบ/ยางผึ่งแห้ง/ยางแผ่นรมควัน 65 247,847,000 1,910 

  - น้ ายางข้น/ยางแทง่/ยางสกริมเครฟสกิม
บล็อก 

14 758,118,940 1,686 
   - ยางผสม (Compound Rubber) 3 470,944,500 458 

  - ผลิตภัณฑ์จากยางพารา  3 3,592,000,000 2,040 

 - ยางแผน่รมควันอัดก้อน 5 61,912,930 59 

รวม 90 5,130,823,370 6,153 
2. อุตสาหกรรมไม้ยางพารา 

  - แปรรูปไม้ยางพารา 62 1,799,967,031 5,926 
  - เครื่องเรือนไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ (โต๊ะ,เก้าอี้ ตู้ 
    ชั้นวางของ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ห้ิงพระ ไม้  
    ประสาน) 

14 147,779,000 797 

  - ท าวงกบ ประตู หนา้ต่าง 15 24,589,000 103 
  - ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา 1 131,320,000 201 

  - ชิ้นส่วนของเล่นเด็กจากไมย้างพารา 5 24,057,500 208 

  - ผลิตไม้วีเนียร์ 2 153,400,000 106 
  - ผลิตชิน้ไมส้ับ 4 62,300,000 46 

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

  - อาหารกระป๋อง 2 734,000,000 1,050 

  - แปรรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) 18 1,327,691,662 3,260 
  - ปลาป่น 5 5,7900,000 284 

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

  - สกัดน้ ามนัปาล์ม 7 338,432,596 391 
รวม 7 338,432,596 391 

รวมทั้งสิ้น 225 9,932,260,159 18,579 
ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
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ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด  
1. ประเภทอุตสาหกรรม  

1.1 อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยาง เป็นหลัก  เช่น ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแห้ง/
ยางแผ่นรมควัน รองลงมา ได้แก่ น้ ายางข้น และยางสกิมเครฟ/ยางสกิมบล็อก/ยางผสม ตามล าดับ  
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 90 โรงงาน เงินลงทุน 5,130,823,370 บาท  คนงาน 6,133 คน 

1.2 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปไม้ เป็นหลัก 
เช่น แปรรูปไม้ยางพารา/อัดน้ ายาและอบแห้ง รองลงมา ได้แก่ เครื่องเรือนจากไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ และ
ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา  ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น  103 โรงงาน  เงินลงทุน     
2,343,412,531 บาท คนงาน 7,441 คน 

1.3 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปอาหารเป็นหลัก 
เช่น อาหารกระป๋องรองลงมา ได้แก่ น้ ามันปาล์ม และแปรรูปอาหารทะเล ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง/ และ
ปลาป่น ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 26 โรงงาน เงินลงทุน 2,165,808,827 ล้าน
บาท คนงาน 4,719 คน   

1.4 อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม ได้แก่ การสกัดน้ ามันปาล์ม ปัจจุบันมีจ านวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 7 โรงงาน  เงินลงทุน 338,432,596 บาท คนงาน 391 คน  

2. สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด  ได้แก่ 
2.1  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 3 โรงงาน  

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

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

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

สถิติโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง 
                       กลุ่มอตุสาหกรรม เงินทนุรวม(ล้านบาท) คนงานรวม(คน) เครื่องจักรรวม

(แรงม้า) 
จ้านวน
โรงงาน 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 115.92 296 9,399 2 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 2,448.91 3,497 150,488 74  

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 11.5 29 119 5 

6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 2.25 6 24 1 

7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 2,982.26 5,765 74,575 84  

8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่น  ๆ 80.78 527 1,009 14 
9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 11.3 9 131 2 

10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการท าแม่พิมพ์ 25.45 8 125 2 
11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 353.5 39 1,271 2 

12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 152.98 66 12,672 9 

13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 6,304.10 6,145 234,067 94  

15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 687.08 895 5,568 58 
16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 45.38 32 1,977 4 

17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 367.53 388 3,560 56 
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 542.06 170 1,526 22 

20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมท้ังการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ ์ 817.46 507 7,263 51 
21 การผลิตอื่นๆ 2207.77 4,981 47,362 149  

รวม 10,450.80 115.92 551,135 629 

http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=1&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=2&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=3&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=6&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=7&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=8&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=9&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=11&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=12&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=13&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=16&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=17&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=18&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=20&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=92&ctu_sector=21&factype=0&_display=object&comm=Y
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9. การท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญ 
 
 

9.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

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

1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก 
1.1  ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย  ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเข้าสู่อ าเภอกันตังเป็นต้น

ยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเจ้าเมืองตรัง ได้น ามาปลูกไว้เพ่ือบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาว
ตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 

1.2 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร
ภักดี บุคคลส าคัญที่ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคมเกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้น าต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรังจนแพร่หลายไป
ทั่วภาคใต้เป็นเรือนไม้ 2 ชั้นมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของท่านอย่าง
ครบถ้วน 

1.3 อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเวณ
สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง  ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนจะแวะไปท าความเคารพ
อนุสาวรีย์ของท่านบริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้งพระต าหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และมีประชาชนไปพักผ่อนเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น  

1.4 สวนสาธารณะควนต าหนักจันทน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 
250 ไร่บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อนสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของทะเลและอ าเภอกันตังได้กว้างไกล  

1.5 สถานีรถไฟกันตัง  เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน มีลักษณะแบบ
คลาสสิก ตัวอาคารเป็นเรือนไม้แบบปั้นหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราชด าเนินมายัง
อ าเภอกันตังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้ง จัดแสดงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการรถไฟในอดีต 

1.6 พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง  ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง ต าบลน้ าผุด 
อ าเภอเมืองตรังเป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัยมีลักษณะเด่น  คือ       
พระเศียรทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า“เทริด” เป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นของสูงกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

1.7 เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตรังมีงานเทศกาลและงานประเพณีที่หลากหลาย 
เช่น  
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 งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ  Guinness  World  
Record  จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ  เกาะกระดาน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
มีคู่บ่าวสาวจ านวนมากจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่าย
ท าพิธีวิวาห์ จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ  จะด าน้ าลงสู่   ใต้ทะเลเพ่ือ
ท าพิธีรดน้ าสังข์ พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล  หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณ
ชายทะเล พร้อมทั้งให้คู่บ่าวสาว ร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้แห่งความรักสวน
พฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย 

 งานเทศกาลขนมเค้กและหมูย่างจัดขึ้นในเดือนกันยายน เค้กเมืองตรังเป็นที่ขึ้น
ชื่อไปทั่วประเทศว่าเป็นเค้กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองตรัง  
ส าหรับหมูย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อยจากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุงแล้วย่าง
ทั้งตัวด้วยเตาย่างที่จัดท าเป็นพิเศษ  ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  

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

 งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือให้ประชาชน      
มีความส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อ าเภอสิเกา แต่ก าลังจะสูญ
พันธุ์ไป 

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

 ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง หรืองาน
ประเพณีไหว้พระจันทร์ต าบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว
ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตาม
ปฏิทินของจีนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงราย     
สองข้างถนนรอบตลาดต าบลทุ่งยาวเป็นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนักนอกจากนี้ชาวทุ่งยาว   
ส่วนหนึ่งจะแต่งกายด้วยชุดกี่เผ้าท าให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีนมาก
ยิ่งขึ้น 

 ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการท าบุญเดือนสิบ เป็น
ประเพณีการท าบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าใน
วันสารทเดือนสิบนี้ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต"นั้น
ขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ท าบุญอุทิศไปให้การท าบุญเดือนสิบในจังหวัดตรัง จะมี 2 
ครั้ง คือ วันแรม 8  ค่ าเดือน 10 กับ วันแรม15 ค่ าเดือน 10 

 ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์  งานประเพณีลากพระ งานชัก
พระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบทอดมายาวนาน
แล้ว จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1ค่ า เดือน 11  
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 ประเพณีสงกรานต์  สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่
โบราณคู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงประเพณีส่งท้ายปี
เก่า และต้อนรับปีใหมจ่ัดระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายนของทุกปี  

2) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
2.1 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีนาหมื่นศรี  เป็นชื่อต าบลหนึ่งในอ าเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียง   

ในด้านผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี     
ทอผ้านาหมื่นศรีเพ่ือสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 

2.2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง  ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต าบลไม้ฝาด ประกอบด้วยส่วนในสถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
โดยได้มีการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง 
เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ าจืด และสัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ าขึ้นน้ าลงและทะเล
ลึกจากแหล่งต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ าแสนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 

2.3 สระกะพังสุรินทร์  เป็นแอ่งน้ าหรือหนองน้ าตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่50ไร่
กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 
บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะส าหรับนั่งพักผ่อนได้ 

2.4 สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ าผุดหรือเขาแปะช้อย) เป็น
สวนสาธารณะกลางเมืองที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนเนื้อที่กว่า 
280 ไร่ ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกายและเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

2.5 ทะเลสองห้อง อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 
27 กิโลเมตร มีสภาพเป็นแอ่งน้ าธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมีเนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมี
เนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ าออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสองห้อง" มีทิวทัศน์
สวยงาม น้ าใสสะอาด มีปลาน้ าจืดชุกชุมและปัจจุบันก าลังสร้างเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติขึ้นในบริเวณ
ทะเลสองห้องด้วย 
 3) หมู่เกาะ 

1.1 เกาะสุกร  เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอปะเหลียน  เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 
3 ก.ม. บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ท าสวนยาง และเกษตรกรรม
ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรู้จักกันดีในจังหวัดตรังและ
ใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย 

1.2 เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่ 25,000 ไร่  รอบๆเกาะเต็มไป
ด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก าลังจะสูญพันธุ์แต่จะพบได้มาก 
บริเวณเกาะแห่งนี้เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง โดยมีที่ท าการเขตฯ
อยู่ในบริเวณแหลมจุโหย รอบๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหยแหลม
ทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทรายที่ในเวลาน้ าลดจะสามารถ
เดินทาง   ไปถึงหาดตูบได้  ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจ านวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่
โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียวนกนางนวลแกลบ
เคราขาว นกหัวโตขาด า เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บ้านชาวบ้าน
ยังคงด าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท าอาชีพประมง สวนยางพาราส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  

1.3 เกาะมุก-ถ้ ามรกต นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรังลักษณะของเกาะทางด้านทิศ
ตะวันตก  ส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออก  เป็นที่ตั้ง



23 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

ของหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี   สามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้และ
ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุก  มีถ้ ามรกตหรือถ้ าทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก  จาก
ปากทางเข้าถ้ าเป็นโพรงเล็กๆการเข้าชมภายในถ้ าจะต้องว่ายน้ าลอยคอเข้าไประยะทาง  80 เมตร  
บริเวณปากทางเข้าถ้ าแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ าภายในถ้ าท าให้เห็นน้ าเป็นสีเขียวมรกตดู
แปลกตาและมหัศจรรย์  เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง  เมื่อพ้นปากถ้ าออกมาอีกด้าน
หนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันสามารถลงเล่นน้ าได้ 

1.4 เกาะเหลาเหลียง  เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูง
โดยรอบเหมาะส าหรับกีฬาปีนหน้าผามีหาดทรายขาวสะอาดและน้ าทะเลใสบริสุทธิ์ รวมถึงแนว
ปะการังท่ีสวยงาม 

1.5 เกาะกระดาน  มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและมีน้ าใสจนสามารถ
มองเห็นแนวปะการังซึ่งได้อย่างชัดเจน  ด้านหลังของเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมีคลื่นซัดสาดม้วน
เข้าสู่ชายหาดเป็นระลอกๆ เหมาะส าหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก 

1.6 เกาะเชือก เป็นจุดด าน้ าที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมีลักษณะที่โดดเด่นคือ เป็น
จุดด าน้ าชมปะการังอ่อน แต่ด้วยกระแสน้ าที่แรงมาก  การด าน้ าจึ งต้องอาศัยการยึดเกาะเชือกหรือ  
ผูกเชือกโยงไว้    
 4) อ่าวและชายหาด 

4.1 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 
อ าเภอ คืออ าเภอกันตังและอ าเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ท าการ
อุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ต าบลไม้ฝาด แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนพ้ืนดินที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่   หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม 
ถ้ าเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกาะน้อยใหญ่  อีกจ านวน 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่ในความดูแล
ของอุทยานฯ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะ    
เจ้าไหม นอกจากนั้น บริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลจะท าการวิจัยหญ้าทะเลซึ่งเป็น
แหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน 

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

4.3 หาดหยงหลิง – หาดสั้น  เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน สุดชายหาดเป็นเขา
สูงมีเวิ้งและโพรงถ้ าสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ าและโขดหินเหมือนป้อมโอบล้อมลาน
ทรายไว้สวยงามมากเหมาะที่จะเล่นน้ า  และพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดสามารถกางเต็นท์ได้ 

4.4 หาดยาวหมู่ที่ 6 ต าบลเกาะลิบง  เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดง
ฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือมีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้าค่ายพัก 

4.5 หาดปากเมง  เป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งแนวหาดยาวเหยียด      
ไปตามชายฝั่งทะเลบริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

 5) ถ้้า 
5.1 ถ้ าเขาปินะ  ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกระทะคว่ าตรง

เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ าซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้บริเวณ
ทางเข้าถ้ ามีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ 
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5.2 ถ้ าเลเขากอบ  เป็นถ้ าที่มีสายน้ าไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ า
ภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือ
และตามเวิ้งถ้ าหรือโถงถ้ าต่างๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิถ้ าเจ้าสาว  ถ้ ารากไทร ถ้ าคนธรรพ์ และ
จุดเด่นของถ้ าเลเขากอบอีกอย่างหนึ่ง ที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว คือ
จะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ าต่ าที่สุด เรียกว่าถ้ าลอด กล่าวกันว่า   
การได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร    

5.3 ถ้ าเขาช้างหาย  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดตรังอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี  

 

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

ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว ในบริเวณผืนป่าแห่งนี้
ได้แบ่งเนื้อที่ออกเป็นสัดส่วนเพ่ือง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่างๆของพรรณไม้ให้เป็นที่
เข้าใจมากยิ่งขึ้นภายในสวนพฤกษศาสตร์มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopywalkway) ความยาว 
175 เมตร มีความสูง 10-18 เมตร  มีจ านวนหอคอย 6 หอ รองรับน้ าหนักได้ 200 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติของป่าไม้เป็นอย่างมากมีการจัดสรรเป็นสวนต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม
มากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชถิ่นใต้)สวนสัณฐานวิทยา (แหล่งเรียนรู้ลักษณะ
ต่างๆ ของพืช)และยังมีสวนกล้วยไม้สวนพืชทนแล้งสวนเฟิร์นพืชกินแมลงพืชวงศ์ปาล์มพืชวงศ์ยาง รวมทั้ง
สวนพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชได้ 

6.2 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง  สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ใหญ่และน้ าตกต่างๆ ได้แก่ น้ าตกโตนใหญ่น้ าตกโตนน้อย และน้ าตกกะช่องเป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย  โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน 2 เส้นทาง 
ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่างๆนอกจากนี้ 
ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

6.3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชาน  เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ า นกเป็ดแดงจ านวนมาก  
บริเวณรอบๆจะมีหนองน้ าขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบเหมาะส าหรับการนั่งพักผ่อน 
พร้อมทั้ง มีศาลาริมน้ าส าหรับไว้นั่งชมนกภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาช่วงที่มีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 
 7) น้้าตก 

7.1 น้ าตกโตนเต๊ะ  เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ ต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ าไหล
ผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูงประมาณ 320 เมตร การขึ้นไปชมน้ าตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไป
ตามเส้นทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วน
ด้านล่างเป็นแอ่งน้ าสามารถว่ายน้ าได้นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทางมีป้าย
สื่อความหมาย 17 จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 

7.2 น้ าตกเขาหลัก  ตั้งอยู่ในเขตต าบลน้ าผุดห่างจากที่ท าการอ าเภอประมาณ 18 
กิโลเมตร   มีน้ าไหลตลอดปีและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 

7.3 น้ าตกเขาช่อง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัดมีทางเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติเพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

7.4 น้ าตกเจ้าพะ เป็นน้ าตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบข้างเป็นป่าซึ่งยังคง
สภาพธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของเงาะป่าหรือชนเผ่าซาไกซึ่งเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อน
อยู่ในป่าเขตเทือกเขาบรรทัด 

7.5 น้ าตกสายรุ้ง  เป็นน้ าตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสูงใหญ่จุดเด่นที่สุดของน้ าตก
แห่งนี้  คือ ทุกวันเวลา 15.00-17.00 น. ละอองน้ าของน้ าตกจะท ามุมกับแสงอาทิตย์ปรากฏเป็น
ประกายรุ้งสวยงาม 

 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/trang/data/place/pic-khao-lark-waterfall.html
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 8) น้้าพุร้อน 
8.1 วนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง  อยู่ในพ้ืนที่บ้านควนแคง ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ าราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรม
ป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีได้แก่  

 บ่อน้ าร้อนควนแคง บริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ าร้อน 
จ านวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ าประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามล าดับ ใช้ประโยชน์ด้าน
สันทนาการ 

  เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนและพ้ืนที่ป่าดงดิบได้พัฒนา
ปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500  750 และ 
2,000 เมตร ตามล าดับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

9.2 รายได้จากการท่องเที่ยว 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยวมากขึ้น จังหวัดตรังมีมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติที่สวยงาม  ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง และการให้บริการ
แบบเจ้าบ้านที่ดี  

1) จ านวนนักท่องเที่ยว ในปี 2560 จังหวัดตรังมีผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจร) 1,514,092 คน เป็นชาวไทย 1,322,758 คน และชาวต่างประเทศ  191,334 คน 

2) รายได้จากการท่องเที่ยว  ในปี 2560  จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
จ านวน 9,028.01 ล้านบาท เป็นรายได้จากชาวไทย 7,423.38 ล้านบาท และชาวต่างประเทศ  
1,604.63 ล้านบาท 

10. มูลค่าการค้าชายแดน 
 

 

มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตัง ในปี 2560   
- สินค้าส่งออก ที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้ยางพารา น้ ายาง ยางแผ่น แร่ยิปซั่ม ปูนซีเมนต์ 
- สินค้าน าเข้า ที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม เรือขนส่งสินค้า ปุ๋ยเคมี 
 

สถิติการน้าเข้าด่านศุลกากรกนัตัง สินค้าน้าเข้า 10 ล้าดับ 
 

รายการท่ี สินค้าน าเข้า น้ าหนัก/กก. มูลค่า/บาท 

1 ถ่านหิน 163,779,363.00 313,811,572.89 
2 เรือล าเลียง (เก่าใช้แล้ว) 3,897,000.00 120,899,074.93 

3 โต๊ะเลื่อยสายพาน 387,325.00 46,681,594.87 

4 เรือลากจูง(เก่าใช้แล้ว) 133,600.00 15,686,013.13 

5 สายพานล าเลียงแบบเดือยหมู 42,792.98 11,872,337.42 

6 ปุ๋ยเคมี 2,500,000.00 11,354,969.78 

7 โครงสร้างเหล็ก 319,188.80 10,941,712.08 

8 ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน 80,400.00 8,767,700.24 

9 ใบเลื่อยส าหรับงานไม้ 9,626.32 4,402,914.81 

10 เครื่องจักรส าหรับยกของ 49,578.00 4,265,193.64 
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แหล่งสินค้าน้าเข้า 
-  ถ่านหิน น าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
-  รายการที่ 2,3,4,5,7,8,9,10 น าเข้าจากประเทศจีน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
-  ปุ๋ยเคมี น าเข้ามาจากประเทศมาเลเซียน มีแนวโน้มคงที่  

 

สถิติการส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง สินค้าส่งออก 10 ล้าดับ 
รายการที ่ สินค้าส่งออก  น้้าหนัก/กก.   มูลค่า/บาท  

1 ผลิตภณัฑ์ยางพารา 143,245,570.00 8,395,663,480.87 

2 ไม้ยางพาราแปรรูป 521,765,140.36 7,196,609,951.50 
 3 ยางธรรมชาตผิสมยางสังเคราะห ์ 34,171,200.00 2,210,062,458.64 

4 ซีเมนตเ์ม็ด 348,775,000.00 435,223,574.54 

5 แร่ยิปซั่ม 533,116,300.00 339,151,368.89 

6 แร่โซเดี่ยมแฟสสปาร ์ 59,200,000.00 68,692,628.66 

7 เศษไม้ยางพาราอัดเม็ด 16,222,122.00 47,310,937.04 

8 แร่หินอุตสาหกรรม 73,400,000.00 27,443,429.31 

9 แผ่นไม้อดั 1,724,796.80 15,822,122.02 

10 ไฮโดรลิก VIBRO HAMMER 5 ตัน 229,500.00 6,855,992.00 
 

ที่มา: ด่านศุลกากรกันตัง 
 

แหล่งสินค้าส่งออก 
-  ผลิตภัณฑ์จากยงพารา ไม้ยางพาราแปรรูป ยางธรรมชาติสังเคราะห์ เศษไม้ยางพารา

อัดเม็ด แผ่นไม้อัด จากโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง มีแนวโน้มการส่งออกท่ีมากขึ้น 
-  แร่ยิปซั่ม แร่โซเดี่ยมเฟลสปาร์ แร่หินอุตสาหกรรม ขนส่งมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือ

ส่งออกท่ีท่ากันตัง ไปยังประเทศมาเลเซีย แนวโน้มคงที่ 
-  ซีเมนต์เม็ด ขนส่งมาจากอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือส่งออกที่ท่ากันตัง มี

แนวโน้มการส่งออกน้อยลง 
 

11. ด้านเศรษฐกิจ 
 

 

11.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 67,347.73 ล้านบาท  

เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง มีขนาดใหญ่ เป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และล าดับที่ 7 
ของภาคใต้  

 

11.2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2558 มีมูลค่า 107,719.61 บาท/คน/ปี    

ล าดับ 5 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และล าดับที่ 8 ของภาคใต้  
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11.3 เศรษฐกิจภาพรวม 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 67,347.73

ล้านบาท  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี 2559 ขึ้นกับภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยภาค
เกษตรมีมูลค่า 20,822.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 และการผลิตนอกภาคเกษตรมูลค่า 
46,525.21 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 69.08     

 สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัด จ านวน 5 สาขา ตามล าดับ 
ได้แก่  

(1) สาขาเกษตรกรรม มูลค่า 20,822.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 
(2) สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า 10,286.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.27 
(3) สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน

บุคคลและของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 8,469.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.58 
(4) สาขาการศึกษา มูลค่า 5,359.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.96 
(5) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 4,316.98 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 6.41 
 

ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. 2559 ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลติจังหวัดตรัง 
 

สาขาการผลิต 2559 
ภาคเกษตร 20,822.51 
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 20,822.51 

ภาคนอกเกษตร 46,525.21 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 392.57 
อุตสาหกรรม 10,286.19 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 1047.35 
การก่อสร้าง 2,663.43 
การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน 

8,469.17 

โรงแรมและภัตตาคาร 1,266.16 
การขนส่ง สถานที่เก็บสนิค้าและการคมนาคม 3,990.08 

 สารสนเทศและการสื่อสาร 378.43 
  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 4,316.98 
บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 1,942.15 

  กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค 57.07 
  กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนบริการ 398.03 
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคบั 2,656.83 
การศึกษา 5,359.76 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 2,701.02 

 ศิลปะความบนัเทิงและนันทนาการ 115.51 
กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 484.49 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 67,347.73 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 107,719.61 
ประชากร (1,000 คน) 625.21 
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สาขาอุตสาหกรรม 

สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ 

สาขาการศึกษา 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 

มูลค่าสาขาการผลิตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดตรัง 5 สาขาแรก 

12. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 
 
12.1  แรงงาน และการมีงานท้า  

1) สถานภาพแรงงาน  
ปี 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) จังหวัดตรังมีประชากรทั้งสิ้น 

637,569 คน เป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 504,000  คน (ร้อยละ 79.05 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด) และประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 133 ,569 คน (ร้อยละ 20.95 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด) กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 504,000 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน 357,385 คน และผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 146,615 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 และ 
29.09 ตามล าดับ  ส าหรับกลุ่มผู้อยู่ในก าลังแรงงาน แยกเป็น  

     1) ก าลังแรงงานปัจจุบัน มีจ านวน 357 ,385 คน ในจ านวนนี้ เป็น ผู้มีงานท า 
354,103 คน (ร้อยละ 99.08 ของก าลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด)   

     2) ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล ซึ่ งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ท างานและไม่พร้อมที่จะท างาน 
เนื่องจากจะรอท างานในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป ส าหรับจังหวัดตรังในไตรมาสนี้ไม่แรงงานที่รอฤดูกาล  

    กลุ่มผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  มีจ านวน 146,615 คน เป็นกลุ่มท างานบ้าน จ านวน 
48,334 คน (ร้อยละ 32.97) กลุ่มเรียนหนังสือ จ านวน 35,406 คน (ร้อยละ 24.16) และอ่ืนๆ 
62,855 คน (ร้อยละ 42.87)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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 ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามสถานภาพการท้างาน 
ประชากรจังหวัดตรังในปี 2560 พบว่ามีงานท าทั้งสิ้น 354,103 คน เมื่อจ าแนกตาม

กลุ่มผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ านวน 145,191 คน (ร้อยละ 41.00) 
รองลงมาได้แก่ ท างานส่วนตัว มีจ านวน 111,197 คน (ร้อยละ 31.40) และกลุ่มช่วยธุรกิจครอบครัว 
56,432 คน (ร้อยละ 15.94) ตามล าดับ 

 

เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานจ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2559 และ ปี 2560  

 
 

 ผู้มีงานท้าจ้าแนกรายอุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมของผู้มีงานท าพบว่ามีผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม โดย
เฉลี่ยมีจ านวน  170,290 คน (ร้อยละ 48.09 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) และ นอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมี
จ านวน 183,813 คน (ร้อยละ 51.91 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาที่มีผู้ท างานมากที่สุดโดยเฉลี่ย ได้แก่ 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง มีจ านวน 170,290 คน (ร้อยละ 48.09 ของจ านวนผู้มีงาน
ท าทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง   การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มีจ านวน 65,114 คน 
(ร้อยละ 18.39) และสาขาการผลิต มีจ านวน 33,569 คน (ร้อยละ 9.48) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในภาพรวมของ
จังหวัดกับปีก่อน โดยเฉลี่ย ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานท าเพ่ิมขึ้นสูงสุด ได้แก่ การ
จัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสีย มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นถึง ร้อยละ 144.50 ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัว
ของการมีงานท าลดลงมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีอัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 67.31  

 ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามอาชีพ 
ปี 2560 ผู้มีงานท าของจังหวัดตรังเมื่อจ าแนกตามอาชีพ  ปรากฏว่าอาชีพที่มีผู้

ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง มีจ านวน 
162,705 คน (ร้อยละ 45.95) รองลงมาอาชีพ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 
มีจ านวน 72,119 คน (ร้อยละ 20.37) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและ การให้บริการ มี
จ านวน 34,974 คน (ร้อยละ 9.88) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า ตลาด มีจ านวน 
12,119 คน (ร้อยละ 20.37) และอาชีพผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ มีจ านวน 15,167 คน (ร้อยละ 
4.28) ตามล าดับ  
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 ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามระดับการศึกษา 
ผู้มีงานท าในจังหวัดตรัง ปี  2560 พบว่าเป็นเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 83,270 คน (ร้อยละ 23.52) รองลงมาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่ า
กว่าประถมศึกษา จ านวน 81,408 คน (ร้อยละ 22.99) ระดับอุดมศึกษา จ านวน 75,825 คน (ร้อยละ 
21.41) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 64,408 คน (ร้อยละ 18.19) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 44,621 คน (ร้อยละ 12.60) และผู้มีงานท าที่ไม่มีการศึกษา มีจ านวน 4,270 คน (ร้อยละ 
1.21) ตามล าดับ 

2) การว่างงาน  
ในปี 2560 ตรังมีประชากรที่ว่างงานทั้งสิ้น 3,282 คน ส าหรับอัตราการว่างงานของ

ประชากร ซึ่งหมายถึง สัดส่วนของผู้ว่างงาน ต่อจ านวนประชากรที่เป็นก าลังแรงงานปัจจุบัน พบว่าจังหวัด
ตรัง มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.92 ของก าลังแรงงานปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า 
จังหวัดตรังมีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.98 จากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.86  

 

จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จ าแนกตามอาชีพ 
 

ประเภทอาชีพ ต้าแหน่งงานว่าง 
(อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียน 
สมัครงาน (คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ฯ 0 0 0 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่งๆ 267 115 26 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 565 329 124 
เสมียน เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 950 899 426 
พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินคา้ 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 
 

 3) สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม  
         ปี 2560  จังหวัดตรังมีผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ร้อยละ 17.83 
      4) สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 

สรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 

กลุ่ม-ประเภท 
จ้านวน

นายจ้าง/ 
จ้านวนคน
ต่างด้าว 
(คน) 

สัญชาติ 
สถาน

ประกอบการ 
(แห่ง) 

เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่น ๆ 

1. คนต่างด้าวถูกกฎหมาย 89 237  -  -  - 237 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของมหาดไทย 29 60 2 1  - 56 
3. คนต่างด้าวน าเข้าตามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง
ประเทศ (MOU) 195 4,727 3,090 763 874  - 
              4. คนต่างด้าวพิสูจน์สญัชาต ิ 729 8,054 7,437 229 388  
              5. คนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมือง(ศูนย์บริการเบด็เสร็จ (OSS) 240 1,025 731 157 137  - 

รวมคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 1,164 13,806 11,258 1,149 1,399 0 
             รวมท้ังหมด 1,282 14,103 11,261 1,150 1,399 293 
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การจ้างแรงงานต่างด้าวจ าแนกตามประเภทกิจการ 

กลุ่ม-ประเภท 

ประเภทกจิการ 

ต่อเน่ือง
เกษตร 

เกษตร
และ 

ปศุสัตว์ 

ต่อเน่ือง
ประมง 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

ประมง
ทะเล 

รับใช ้ อื่น ๆ รวม 

1. คนต่างด้าวถูกกฎหมาย 33  -  -  -  -  - 204 237 
2. คนพ้ืนท่ีสูงในความดูแลของ
มหาดไทย - 33 7  -  - 4 16 60 
3. คนต่างด้าวน าเข้าตามบันทึก
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 จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ปี 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ย

ของประชาชนจังหวัดตรัง 74,864.77 บาท/คน/ปีรายจ่าย เฉลี่ย 48,746.71 บาท/คน/ปี และ
ระดบัความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 8.41  

คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ดี 5 อันดับ แรกได้แก่ 
 1) เด็กแรกเกิดถึง 12 ปีได้รับการวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
2) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไก้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์ 

คิดเปน็ ร้อยละ 99.99  
3) ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น

ร้อยละ 99.98  
4) เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 

ร้อยละ 99.96  
5) ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น

ร้อยละ 99.94 
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ควรได้รับการแก้ไข 5 อันดับ แรกได้แก่ 
1) ครัวเรือนมีการ เก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 31.38  
2) เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีไม่ผ่าน เกณฑ์ คิดเปน็ร้อยละ 12.34  
3) คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.14  
4) คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 6.19  
5) คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไมผ่่านเกณฑ ์คิดเปน็ ร้อยละ 5.45 
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12.3 การศึกษา 
 

จังหวัดตรังมีสถานศึกษาทุกระดับในปีการศึกษา 2558 รวมจ านวน 530 สถานศึกษา 
การจัดการศึกษาในจังหวัดตรังเป็นไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษา
ที่ด าเนินการโดยภาครัฐ และมีหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชน ตลอดจนกองทุนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การศึกษา ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าจังหวัดตรังมีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถงึตัง้แต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา 

 

จ้านวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  จ้าแนกตามสังกัดและการจัดการศึกษา 

สังกัด 
จ้านวน
สถาน 
ศึกษา 

จัดการศึกษาระดบั 

ร้อยละ การศกึษา
ขั้น

พืน้ฐาน 

อาชีวะ
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

จัดการ 
ศึกษา
นอก
ระบบ 

การ 
ศึกษา
พิเศษ 

1. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 306 305    1 57.74 

2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 35 35     6.60 
3. สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 156 14     29.43 
4. ส านักงานพระพุทธศาสนา 1  1     0.19 
5. สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 2 2     0.38 
6. สังกัดสถาบันพลศึกษา 2 1  1   0.38 
7. สังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2   2   0.38 
8. สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 10  10      1.89 
9. สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5   5   0.94 
10.สังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 11    11  2.08 

รวม 530 358 10 8 11 1  
 

2) ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ปี  ในปี 2560 จังหวัดตรัง มีจ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปี  

3) ค่าเฉลี่ย O-NET (ค่าเฉลี่ย 5 วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์) ม.3 ปี 2560 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 35.86 

4) ระดับการศึกษาของประชากร ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ 27.2 ระดับการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 20.9 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 17.7 
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.4  มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.2  ตามล าดับ 

 

 

12.4 ด้านสาธารณสุข 
1) จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ภาคเอกชน ในปี 2560  จังหวัดตรังมีจ านวน

สถานบริการและหน่วยงานบริหารงานสาธารณสุข  ดังนี้ 
2.1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
 โรงพยาบาลศูนย์  ขนาด ๕55 เตียง จ านวน ๑ แห่ง (รพ.ตรัง) 
 โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด ๙๐ เตียง  จ านวน ๑ แห่ง (รพ.ห้วยยอด) 
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 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง   จ านวน ๔ แห่ง  
  (รพ.กันตัง ,รพ.ย่านตาขาว ,รพ.นาโยง , รพ.สิเกา) 
 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง   จ านวน 3  แห่ง  

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

   (รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
 โรงพยาบาลเฉพาะทาง ขนาด ๖๐ เตียง   จ านวน ๑ แห่ง 
   (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง) 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน ๑๒๕ แห่ง 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล   จ านวน 2 แห่ง  
    (เทศบาลเมืองกันตัง, เทศบาลต าบลห้วยยอด)  
 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง    จ านวน 5 แห่ง 

- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตรัง อ าเภอเมืองตรัง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประสิทธิชัย  อ าเภอเมืองตรัง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 1  อ าเภอเมืองตรัง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 2  อ าเภอเมืองตรัง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 3  อ าเภอเมืองตรัง 

2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
 โรงพยาบาลเอกชน  3  แห่ง จ านวนเตียงรวม 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  
- สาขากายภาพบ าบัด 7 แห่ง  
- สาขาเทคนิคการแพทย์ 13  แห่ง  
- สาขาการแพทย์แผนไทย 2  แห่ง  
- สหคลินิก  4  แห่ง 

2.3) ร้านขายยา 150 ร้าน 
2) จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ปี 2560 
 

ล าดับ บุคลากรทางการแพทย ์
จ านวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาครัฐ (คน) 
จ านวนบุคลากร 

โรงพยาบาลภาคเอกชน (คน) 
รวม 
(คน) 

1. แพทย ์ 165 35 199 
2. ทันตแพทย์ 62 2 64 
3. เภสัชกร 95 14 109 
4. พยาบาลวิชาชีพ 1,095 144 1,239 
5. พยาบาลเทคนิค 20 2 22 
6. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 656 - 656 

รวม 2,093 197 2,290 
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จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดตรัง ปี 2560 
 

ล้าดับ โรงพยาบาลรัฐ แพทย์ 
(คน) 

ทันตแพทย์ 
(คน) 

เภสัชกร 
(คน) 

พยาบาลวิชาชีพ 
(คน) 

พยาบาลเทคนิค 
(คน)     

1 รพ.ตรัง 116 18 36 569 11 

2 รพ.กันตัง 8 6 8 83 1 

3 รพ.ย่านตาขาว 6 4 7 71 2 

4 รพ.ปะเหลียน 3 6 6 50 0 

5 รพ.สิเกา 3 3 4 44 0 

6 รพ.ห้วยยอด 13 13 12 86 2 

7 รพ.วังวิเศษ 4 3 5 48 2 

8 รพ.นาโยง 4 4 7 62 1 

9 รพ.รัษฎา 3 3 5 39 0 

10 รพ.หาดส าราญฯ 2 2 2 24 0 

11 รพ.โรคผิวหนังฯ 3 0 3 19 1 

 รวม รพช. 46 44 56 507 8 

อัตราต่อประชากร 13,950 14,584 11,459 1,266 80,211 

รวม รพ.รัฐ 165 62 95 1,095 20 

อัตราต่อประชากร 3,889 10,350 6,755 586 32,084 

 
 

จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชนจังหวัดตรัง ปี 2560 
 

ล้าดับ โรงพยาบาลเอกชน แพทย์ 
(คน) 

ทันตแพทย์ 
(คน) 

เภสัชกร 
(คน) 

พยาบาลวิชาชีพ 
(คน) 

พยาบาลเทคนิค 
(คน)   

1 รพ.วัฒนแพทย์ 22 2 6 72 2 

2 รพ.ตรังรวมแพทย ์ 12 0 8 72 0 

3 รวม รพ.เอกชน 34 2 14 144 2 

 

อัตราต่อประชากร 18,873 320,842 45,835 4,456 320,842 

รพ.รัฐ+รพ.เอกชน 198 64 109 1,239 22 

อัตราต่อประชากร 3,241 10,026 5,887 518 29,167 
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3) การมีการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชน 
การมีการมีหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560 

 

ล าดับ อ าเภอ ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร ์

ประกัน 
สังคม 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิอื่น ๆ สิทธิ  UC ตาม
ทะเบียนราษฎร ์

รวม ร้อยละ 

1 เมืองตรัง 166,973 24,598 19,518 4,122 118,600 166,838 99.92 

2 กันตัง 87,496 12,597 4,774 1,249 68,840 87,460 99.96 

3 ย่านตาขาว 65,061 8,297 5,441 1,058 50,251 65,047 99.98 

4 ปะเหลยีน 60,153 6,839 4,273 900 48,132 60,144 99.99 

5 สิเกา 38,934 4,189 1,655 497 32,581 38,922 99.97 

6 ห้วยยอด 95,519 11,673 7,026 1,795 74,996 95,490 99.97 

7 วังวิเศษ 42,799 3,818 2,230 463 36,274 42,785 99.97 

8 นาโยง 44,108 5,789 3,361 748 34,200 44,098 99.98 

9 รัษฎา 30,045 3,135 2,108 447 24,348 30,038 99.98 

10 หาดส าราญ 16,088 1,749 657 174 13,501 16,081 99.96 

 รวม 647,176 82,684 51,043 11,453 501,723 646,903 99.96 

ที่มา  :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 
4) สาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญของของจังหวัดตรัง ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรค
ระบบหายใจ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม ตามล าดับ 
 

 

สาเหตุการเจ็บป่วยที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2560 
 

ล้าดับที ่ สาเหตุการป่วย จ้านวน (ราย) อัตราป่วย 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 379,134 59,084.22 

2 โรคระบบหายใจ 318,750 49,673.98 

3 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลสิัม 311,309 48,514.38 

4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 287,443 44,795.10 

5 โรคระบบกลา้มเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 263,945 41,133.17 

6 โรคระบบสบืพนัธุ์ร่วมปัสสาวะ 130,918 20,402.25 

7 โรคติดเชื้อและปรสิต 85,114 13,264.16 

8 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 79,668 12,415.46 

9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 56,897 8,866.83 

10 โรคระบบประสาท 53,777 8,380.60 

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อัตราป่วยต่อแสนประชากร) 
 



36 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

5) สาเหตุของการตายด้วยโรคส าคัญของของจังหวัดตรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดใน
สมอง โรคเสื่อมถอยของระบบประสาท และโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามล าดับ 
 

สาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2560 
 

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/ติดเชื้อแบคทีเรีย 87 27.69 69 21.07 156 24.31 
7 อุบัติเหตุจากการขนส่ง 104 33.10 27 8.24 131 20.42 
8 ไตวาย/โรคไตระยะสุดท้าย  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 
 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     (อัตราตายต่อแสนประชากร) 
 

 

6) สาเหตุของการตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวทิยา ได้แก่ อุจจาระร่วง ปอดบวม สุกใส 
ไข้หวัดใหญ่ และมือ เท้า ปากตามล าดับ 

 

จ านวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2560 
 

ล้าดับ ชื่อโรค จ้านวนป่วย (คน) อัตราป่วย ผู้ป่วยตาย (คน) อัตราตาย 

1 อุจจาระร่วง 7,478 1,165.37 0 - 

2 ปอดบวม 1,792 279.27 0 - 

3 สุกใส 832 129.66 0 - 

4 ไข้หวัดใหญ่ 666 103.79 0 - 

5 มือ เท้า ปาก 618 96.31 0 - 

6 ตาแดงจากเชื้อไวรัส 403 62.80 0 - 

7 อาหารเป็นพิษ 301 46.91 0 - 

8 ไข้เลือดออก 275 42.86 2 0.31 

9 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื่นๆ 176 27.43 0 - 

10 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 154 24.00 0 - 
 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง   (อัตราตายต่อแสนประชากร) 
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  7) งานอนามัยแม่และเด็ก   
ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก  จังหวัดตรัง ปี 2560 

งานอนามัยแม่และเด็ก จ านวน (คน) อัตรา /ร้อยละ 

-จ านวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบท่ีสิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด 4,484  

-จ านวนหญิงท่ีสิ้นสดุการตั้งครรภท์ั้งหมดที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ก่อน
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์

3,456 77.07 

-จ านวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภด์้วยการคลอดทั้งหมด 4,435  
-จ านวนหญิงในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งหมด  
ที่ฝากครรภ์คณุภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์

2,952 66.56 

-จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร 953  

-จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมยัใหม่ (Modern 
Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 

233 24.45 

-จ านวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภด์้วยการคลอดครบ 42 วัน
ทั้งหมด 

4435   

-จ านวนหญิงไทยในเขตรับผดิชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภด์้วยการคลอด 
ครบ 42 วัน ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์

2902 65.43 

-ประชากรหญิง 15-19 ปีในเขตรับผิดชอบ 18,058 36.77 ต่อพัน
ประชากร 

-จ านวนเด็กคลอดมีชีพในหญิง 15-19 ป ี 664 หญิง 15-19 ป ี
   
-ประชากรหญิง 10-14 ปีในเขตรับผิดชอบ 17,694 1.07 ต่อพัน

ประชากร 
-จ านวนเด็กคลอดมีชีพในหญิง 10-14 ป ี 19 หญิง 10-14 ป ี
   

 

12.5 ด้านความมั่นคง 
 1) ปัญหายาเสพติด  สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดตรัง ปี 2560 มีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติด ในระดับเบาบาง ส่วนใหญ่จะเป็น เส้นทางผ่านของการขนย้ายยาเสพติด มีการ
ตรวจพบและจับกุมกลุ่มบุคคลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ลักลอบขน ยาเสพติด (พืชกระท่อม) ผ่าน
พ้ืนที่จังหวัดตรัง เพ่ือน าไปเป็นส่วนประกอบยาเสพติดชนิดสี่คูณร้อย (กระท่อม + น้ าอัดลม + ยากัน
ยุง + ยาแก้ไอ/ยาแก้ปวด) เนื่องจากมีราคาถูกและหาง่าย  

สถานการณ์ด้านการผลิต  ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ไม่พบแหล่งการผลิตยาเสพติดประเภทต่าง ๆ 
แต่ส าหรับยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ คือ กัญชาและพืชกระท่อม พบว่ามีการปลูกกัญชาและพืช
กระท่อมเพ่ือเสพในบางพ้ืนที่ โดยลักษณะ การปลูกจะลักลอบปลูกเป็นแปลงเล็ก ๆ ประมาณ ๓ - ๑๐ ต้น 
พบในอ าเภอรัษฎา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลียน จากข้อมูล
การข่าวพบว่า เมื่อสิงหาคม ๒๕๖๑ พบการลักลอบปลูกต้นกล้า พืชกระท่อมในปริมาณมาก จ านวน ๑ 
คดี ๑๐๓ ต้น ในพ้ืนที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยพบผู้ต้องหาชาวเผ่าม้ง จังหวัดเชียงราย ที่ย้ายมา
อาศัยประกอบอาชีพรับจ้างท าสวนในพื้นท่ีเป็นผู้กระท าผิด สถานการณ์ด้านการค้า 

จากสถิติการจับกุมพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า มีการจับกุมข้อหา
จ าหน่าย และครอบครองเพ่ือจ าหน่าย รวม ๖,๕๐๕ คดี ผู้ต้องหา ๗,๕๐๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๙ 
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ของคดีทั้งหมด) โดย พบการจับกุมสูงสุดในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา รองลงมาได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัด พัทลุง จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ตามล าดับ ตัวยาที่มีการค้า
และแพร่ระบาดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ห้วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สามล าดับแรก ได้แก่ ยาบ้า พืช
กระท่อม และไอซ์ ตามล าดับ ทุกตัวยามีปริมาณการจับกุม ของกลางเพ่ิมขึ้นจากห้วงปีที่ผ่านมา ส่งผล
ให้ราคายาบ้า และไอซ์ ลดลง ผู้เสพสามารถเข้าถึงยาและหาใช้ยาได้ง่าย ขึ้นโดยห้วงปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง สามารถจับกุมของกลางยาบ้า พืชกระท่อม และไอซ์ 

ยาบ้า มีการค้าและการแพร่ระบาดมากเป็นล าดับหนึ่ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ยกเว้น จังหวัด
ยะลา ยังคงมีพืชกระท่อมที่มีการค้าและแพร่ระบาดมากเป็นอันดับ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า มี
การจับกุมคดียาบ้า รวม ๑๘,๒๙๑ คดี ผู้ต้องหา ๑๙,๑๙๕ คน ของกลางยาบ้ารวม ๑๑.๓๕ ล้านเม็ด 
และเม่ือข้อมูลการจับกุมยาบ้าห้วง ปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบการจับกุมของกลางยาบ้า
เพ่ิมขึ้นเท่าตัว (ห้วงปีที่ผ่านมาพบการจับกุมของ กลางยาบ้า ๕.๐๕ ล้านเม็ด) จังหวัดสงขลา ๕.๔๒ 
ล้านเม็ด รองลงมาได้แก่ จังหวัดตรัง ๑.๙๓ ล้านเม็ด จังหวัด นราธิวาส ๑.๑๐ ล้านเม็ด จังหวัดยะลา 
๐.๙๘ ล้านเม็ด จังหวัดปัตตานี ๐.๗๐ ล้านเม็ด จังหวัดพัทลุง ๐.๖๘ ล้าน เม็ด และจังหวัดสตูล ๐.๑๒ 
ล้านเม็ด 

พืชกระท่อม มีการค้าและแพร่ระบาดมากเป็นล าดับ ๑ เฉพาะในพืชที่ จังหวัดยะลา โดยส่วน
ใหญ่ เป็นการน าพืชกระท่อมไปแปรรูปเป็นสารเสพติดซึ่งรู้จักกันในชื่อ “สี่คูณร้อย” ข้อมูลการจับกุม
ห้วงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบการจับกุมของกลางพืชกระท่อมน้ าหนักรวม ๘๕,๐๕ ตัน และน าข้อมูล
การจับกุมพืชกระท่อมของปี ปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าปริมารการจับกุมของกลางพืช
กระท่อมมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น ๑๐.๒๒ ตัน หรือ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๕ (ห้วงปีที่ผ่านมาพบการ
จับกุมของกลางพืชกระท่อม ๗๔.๘๔ ต้น) แต่เมื่อพิจารณา จากจ านวนคดี กลับพบว่าจ านวนคดีห้วงปี
ปัจจุบันลดลงจากห้วงปีที่ผ่านมา (ปีปัจจุบัน จับกุมได้ ๑๓,๘๒๗ คดี ปีที่ ผ่านมา จับกุมได้ ๑๕,๓๑๓ 
คดี) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณการกระท าต่อครั้งปีงบประมาณของกลางเพ่ิมมากข้ึน 

ไอซ์ มีการค้าและแพร่ระบาดมากเป็นล าดับ ๓ ในพ้ืนที่ ๒ จังหวัด จังหวัดสงขลา และจังหวัด 
ยะลา และแพร่ระบาดมากเป็นอันดับ ๔ ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบการจับกุมไอซ์ 
๓,๐๐๒ คดี ผู้ต้องหา ๓,๑๙๕ คน ของกลางน้ าหนักรวม ๕,๓๓๓ กิโลกรัม พบว่าเป็นการจับกุมกรณี
รายส าคัญซึ่งมีของกลาง มากกว่า ๑๐ กิโลกรัม/คดี ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด จังหวัดสงขลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี) มากถึง ๑๗ คดี น้ าหนักของกลางรวม ๕๓๕ คดี (ตรวจยึด 
๕ คดี ของกลาง ๑,๒๗๖ กิโลกรัม/จับกุม ๑๒ คดี ของ กลาง ๓,๙๕๔ กิโลกรัม) ไอซ์ของกลางตั้งแต่ 
900 กิโลกรัมขึ้นไป ที่เข้ามาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่วนใหญ่พบว่า เตรียมส่งออกไปประเทศ
มาเลเซีย โดยพิจารณาจากพ้ืนที่เป้าหมายที่พบการจับกุมไอซ์ในปริมาณมากไม่พบว่าแพร่ ระบาดของ
ไอซ์เพ่ิมข้ึน 

จากข้อมูลการจับกุมและการบ าบัด พบว่ายังคงมีการค้ายาเสพติดแต่เป็นผู้ค้ารายย่อย       
ยาเสพติดที่พบว่ามีการค้ามากคือ ยาบ้า กัญชา ตามล าดับ ส าหรับยาไอซ์และพืชกระท่อม เริ่มมีเข้ามา
จ าหน่าย แหล่งที่มาของยาบ้า และกัญชา จากการสอบสวนพบว่าน ามาจากทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่จะขนส่งมากับรถรับจ้างบรรทุกสินค้า เนื่องจากยากต่อการตรวจ
ค้นของเจ้าหน้าที่ พ้ืนที่ที่มีการ ลักลอบค้าที่ส าคัญ คือ พ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอดและ
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อ าเภอกันตัง และส าหรับแหล่งที่มาของ ยาไอซ์ เมื่อก่อนน าเข้าจากอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ปัจจุบันเริ่มน าเข้าจากกรุงเทพ ภูเก็ต พ้ืนที่ลักลอบการค้ายา ไอซ์ส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง 
โดยขายให้กับพวกนักเที่ยววัยรุ่น ตามสถานบันเทิง ส่วน ใบกระท่อมจะ มี นักค้าจาก ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ มารับซื้อใบกระท่อมสด  
พื้นที่เส้นทางล้าเลียงยาเสพติด 

จากข้อมูลการสืบสวน ข้อมูลด้านการข่าว และข้อมูลที่ได้รับจากการจับกุมผู้เสพ พบว่าผู้ค้า 
ยาเสพ ติดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงได้แก่ 
พ้ืนที่จังหวัด นครศรีธรรมราช , กระบี่, สุราษฎร์ธานี ผ่านทาง อ าเภอบางขัน , อ าเภอทุ่งสง เข้ามาใน
พ้ืนที่อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้เส้นทางหมายเลข ๔๐๓ และเข้ามาทางหลวง
ชนบทซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับ จังหวัดตรัง ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า พบยาเสพติดที่ลักลอบ
ล าเลียงเข้ามาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ยาบ้า พืชกระท่อม ไอซ์ กัญชาแห้ง เฮโรอีน ยาแก้ไอ และ
ยาประเภทต่างๆ ซึ่งมีการน ามาใช้ในทางที่ผิด เช่น ทรามาดอล และอิริมิน ๕ เป็นต้น 
พื้นที่ค้ายาเสพติด และพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด 
 อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอวังวิเศษ และ อ าเภอกันตั้ง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางถนน
เพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ และทางหลวงชนบทตอนใน ผู้ค้ายาเสพติดน า ยามาเก็บไว้ เพ่ือ
จ าหน่ายในพ้ืนที่ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ประเภทยาเสพติดในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่  

แนวโน้มการแพร่ระบาดตามล าดับ ดังนี้ 
๑) ยาบ้า จะแพร่ระบาดในชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง และเขตที่มีความเจริญ 

ทางด้านอตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานใช้ยาประเภทนี้จ านวนมาก ในพ้ืนที่ ที่มีการ
แพร่ระบาด ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง และ อ าเภอวังวิเศษ นักค้ายาเสพติดรายย่อย จะรับ
ยามาจาก อ าเภอวังวิเศษ 

๒) พืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่ ซึ่งผู้ค้าจะไปรับมาจากนอกพ้ืนที่ 
แล้วน ามาต้ม ผสมกับเครื่องดื่มหรือยาเสพติดอ่ืน ๆ เช่น น้ําอัดลม ยาแก้ไอ ยากันยุง ที่เรียกว่า 
๔๔๑๐๐ มีการ จับกุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอรัษฎา อ าเภอนาโยง และ อ าเภอ 
ปะเหลียน มีการจับกุมมาก 

๓) กัญชา จะแพร่ระบาดทั่วไปเกือบทุกพ้ืนที่ในจังหวัดตรัง โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน / หมู่บ้าน 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้แรงงานทั่วไป จากการจับกุม โดยเฉพาะ อ าเภอกันตัง และ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง มี การจับกุมมาก 

กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ ๑๕ - ๕๐ ปี ประกอบอาชีพรับจ้างและ ผู้ใช้ 
แรงงาน นักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่จะเป็นนักค้ารายย่อย จะรับยามาจากนอกพ้ืนที่ 

2)  สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  จังหวัดได้ถือนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย  เป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะให้เกิดความ
สงบสุขแก่ประชาชน  ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ได้จัดท าแผนการปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่
หน่วยในสังกัดในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ได้แก่ แผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ประจ าปี
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งบประมาณ 2561 แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ ประจ าปี 2561 เช่น เทศกาลลอยกระทง เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น  และเพ่ือให้มีผลการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จึงได้ก าหนดให้มีการปิดล้อมตรวจค้นและระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาล
ดังกล่าว และเป็นประจ าทุกเดือน 

เพ่ือเป็นการป้องกันการก่อเหตุร้าย จึงได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการก่อเหตุ ธนาคาร 
ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงจุดล่อแหลม จุดเสี่ยงต่างๆ โดยมีการรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ภาคเอกชนและภาครัฐ ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และมีการก าหนดให้ สภ.ในสังกัดตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ในพ้ืนที่/เส้นทางล่อแหลม หรือเส้นทางเสี่ยงที่อาจก่อเหตุได้ 
นอกจากนี้ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ยังได้แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน โดยออกพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการ STOP WALK AND TALK ลดปัญหายาเสพติดโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม/โครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต่างๆ ตามโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. โครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา โครงการ 1 ต ารวจ 1 
โรงเรียน และได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลด  
แอพปลิเคชั่น POLICE I LEART U 

 

กลุ่มที ่1   คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ  (เป้าหมายการจับกุม  79.04%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559  รับแจ้ง   294    ราย จับกุม  237 ราย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2560  รับแจ้ง   298   ราย จับกุม  240 ราย 
          คดีลดลง 4 ราย จับกุมได้ร้อยละ 80.54  จับกุมได้สูงกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้
ร้อยละ 79.04  ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุเป้าหมาย 
 

กลุ่มที่ 2   คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   (เป้าหมายการจับกุม  67.56%) 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559   รับแจ้ง    579  ราย   จับกุม    386  ราย 

ม.ค. - ธ.ค. 2560   รับแจ้ง    608  ราย   จับกุม    430   ราย 
คดีเพ่ิมข้ึน  29  ราย  จับกุมได้ร้อยละ 70.72  จับกุมได้สูงกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนด

ไว้ร้อยละ 67.56  ดังนั้น  การปราบปรามบรรลุเป้าหมาย 
 

กลุ่มที่ 3   ฐานความผิดพิเศษ       
  ม.ค. - ธ.ค. 2559 รับแจ้ง  129   ราย จับกุม     60   ราย 

ม.ค. - ธ.ค. 2560 รับแจ้ง  89    ราย จับกุม     69   ราย 
          คดีลดลง  40  ราย จับกุมได้ร้อยละ 77.53  
 
 
 

กลุ่มที่ 4   คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
  ม.ค. - ธ.ค. 2559   จับกุม  5,157  ราย     ผู้ต้องหา  6,318  คน           

ม.ค. - ธ.ค. 2560   จับกุม  5,995  ราย     ผู้ต้องหา  7,187  คน       
  เมื่อเปรียบเทียบในห้วงระยะเวลาเดียวกัน คดีรับแจ้งเพ่ิมข้ึน  จ านวน  838 ราย 
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สถิติความผิดในคดีอาญาที่ส าคัญ ของต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
เปรียบเทียบระหว่าง ม.ค. - ธ.ค. 2559/2560                                                                       

ประเภทคดี 
2559 2560 เป้า 

หมาย รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ % 

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ 
   1.1 ฆ่าผู้อื่น 
   1.2 ท าร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
   1.3 พยายามฆ่า 
   1.4 ท าร้ายร่างกาย 
   1.5 ข่มขืนกระท าช าเรา 
   1.6 อ่ืน ๆ 

รวม  

 
52 

1 
91 
98 
31 
21 

294 

 
39 

1 
71 
85 
24 
15 

237 
 

 
42 

4 
67 

137 
27 
21 

298 

 
29 

3 
48 

126 
19 
15 

240 

 
69.05 
75.00 
71.64 
91.97 
70.37 
71.43 
80.54 

 

79.04% 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ

 
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
   2.1 ปล้นทรัพย ์
   2.2 ชิงทรัพย ์
   2.3 วิ่งราวทรัพย์ 
   2.4 ลักทรัพย ์
   2.5 กรรโชกทรัพย์ 
   2.6 ฉ้อโกง 
   2.7 ยักยอกทรัพย์ 
   2.8 ท้าให้เสียทรัพย์ 
   2.9 รับของโจร 
   2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่
  2.11 วางเพลิง 
  2.12 อื่นๆ 
       - การโจรกรรมรถยนต์ 
      -  การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
รวม 
 

 
2 

16 
10 

277 
3 

52 
84 
39 

7 
1 
4 

84 
18 
26 

579 
 

 
2 

13 
9 

185 
2 

28 
47 
23 

7 
1 
4 

65 
14 
18 

386 
 

 
2 
9 

10 
314 

3 
48 
86 
61 

8 
0 
3 

64 
2 

18 
608 

 

 
1 
9 
9 

214 
2 

32 
57 
43 

3 
0 
2 

58 
2 

13 
430 

 

 
50.00 

100.00 
90.00 
68.15 
66.67 
66.67 
66.28 
70.49 
37.50 

0.0066
.67 

90.62 
 
 

70.72 
 

 
67.56% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ

3. ฐานความผิดพิเศษ 
3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย ์
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบตัร พ.ศ.2522 
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 
3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผดิเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
3.7 ความผดิเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
3.8 พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 25484 
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2528 
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

 
2 
1 

13 
0 
2 
6 

 
 

0 
79 

5 
8 

 
2 
1 
7 
0 
2 
5 

 
 

0 
29 

1 
2 

 
0 
1 

13 
0 
0 
5 

 
 

0 
25 

0 
0 

 
0 
1 

13 
0 
0 
2 

 
 

0 
8 
0 
0 

 
0 

100 
100 

0 
0 

40 
0 

 
0 
8 
0 
0 
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ประเภทคดี 
2559 2560 

เป้า 
หมาย รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ % 

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มคอรงสตัว์ป่า พ.ศ.
2535 
3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคณุภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
3.13 พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
3.15 พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ.2469 
3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน 
3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอัตรา พ.ศ.
2475 

รวม 

3 
 

1 
 

0 
0 
6 
0 

 
3 

 
129 

2 
 

0 
 

0 
0 
6 
0 

 
3 

 
60 

3 
 

0 
 

0 
0 
8 
1 

 
33 

 
89 

3 
 

0 
 

0 
0 
8 
1 

 
33 

 
69 

32 
 

0 
 

0 
100 

0 
0 

 
100. 

 
77.53 

 
 
 

4.  คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    4.1 ยาเสพติด 
    4.2 อาวุธปืนและวัตถรุะเบดิ 
    4.3 การพนัน 
    4.4 ความผิดเกี่ยวกับวสัดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามก
อนาจาร 
    4.5 ความผดิเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 
    4.6 ความผดิเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณ ี
    4.7 ความผดิเกี่ยวกับสถานบรกิาร 
    4.8 ความผดิเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์

รวม 
 
 

 
3,107 

531 
310 

0 
 

504 
703 

 
0 
2 

 
5,157 

 
 
 

 
3,704 

602 
794 

0 
 

513 
703 

 
0 
2 
 

6,318 
 
 

 
4,445 

608 
345 

0 
 

79 
514 

 
1 
3 

 
5,995 

 
5,075 

670 
845 

0 
 

79 
514 

 
1 
3 

 
7,187 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

13.1 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  

                   จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามหลักฐาน จ านวน 1,292,632 ไร่ ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ป่า
ไม้ที่มีสภาพป่าตามธรรมชาติ จ านวน 660,887.40 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 22.35 ของพ้ืนที่จังหวัด
ตรัง ที่ตั้งของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดตรัง มีลักษณะคล้ายก าแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจากโดยรอบจังหวัด
ตรัง ซึ่งติดต่อกับอาณาเขตจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้นอยู่ติดต่อเกือบตลอดแนวคล้ายก าแพงรั้วบ้าน 
พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านตะวันออกติดต่อ กับ
จังหวัดพัทลุง พื้นที่ป่าไม้ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและสตูล  และพื้นที่ป่าไม้ ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับจังหวัดกระบี่ พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศตะวันออก  มีสภาพเป็นภูเขาสูง
ชัน เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญ ประกอบด้วย ล าห้วย ล าคลอง น้อยใหญ่ที่ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดลงสู่ทะเล
อันดามัน ท าให้ราษฎรได้ใช้ทรัพยากรน้ าจากพ้ืนที่ป่าส าหรับการอุปโภคและบริโภค พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่  
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ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ ส าหรับพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย เป็นพ้ืนที่
ป่าชายเลนตลอดแนวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ พ้ืนที่ป่า บริเวณตอนกลางจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับเนิน
เขา และมีพ้ืนที่ป่าแปลงเล็ก  แปลงน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป พ้ืนที่บริเวณที่ราบและเชิงเขา  ส่วน
ใหญ่จะถูกบุกรุกท าลายปลูกสร้างสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน โดยภาพรวมพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้
ของจังหวัดตรัง ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุล  ทางระบบนิเวศอยู่พอสมควร 
เนื่องจากมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้จากจังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล ท าให้พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดตรัง ยังคงเป็นแหล่งโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ  

 
พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  แยกตามอ าเภอ 

 

อ้าเภอ 
ก้าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ ป่าตามมติ ครม. 
ป่าบก  ป่าชายเลน  ป่าบก (ไร่) ป่าชายเลน (ไร)่ 

ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ 
เมืองตรัง 12 55,869 - - 4 1,293 - - 
นาโยง 3 83,362 - - 2 2,111 - - 
ย่านตาขาว 2 76,154 2 16,979 2 1,375 - - 
ปะเหลียน  4 315,058 4 129,700 6 3,952 3 3,113 
กันตัง 10 89,739 9 82,980 7 9,148 4 1,104 
สิเกา  6 70,373 2 56,275 4 8,763 1 149 
วังวิเศษ 5 63,565 - - 5 16,994 - - 
ห้วยยอด 7 139,515 - - 5 2,515 - - 
รัษฎา 2 31,500 - - 4 3,817 - - 
หาดส าราญ 3 4,976 2 19,550 - - 1 1,703 

รวม 44 930,111 16 305,484 32 49,968 9 6,069 
ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 

 

พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกท าลายป่าและมีสถานการณ์การบุกรุก
ท าลายป่าสูงและมีมาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 5 พ้ืนที่ ได้แก่  

 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ท้องที่ต าบลบางสัก ต าบลบ่อน้ าร้อน ต าบลโคกยาง
และต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง และต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา  

 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ท้องที่ต าบลช่องและต าบลละมอ อ าเภอนาโยง ต าบลน้ า
ผุด อ าเภอเมืองตรัง ต าบลปากแจ่ม ต าบลเขาปูน ต าบลท่างิ้ว และต าบลในเตา อ าเภอห้วยยอด  

 พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ท้องที่ต าบลปะเหลียนและต าบลลิพัง อ าเภอปะ
เหลียน ต าบลนาชุมเห็ดและต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว  

 พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ท้องที่ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ  
 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ท้องที่ต าบลไม้ฝาด ต าบลเขาไม้แก้ว  

และต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา  ต าบลอ่าวตง และต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ ต าบลวังคีรี 
และต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรัง  มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  ทั้งป่าบก     
ป่าชายเลน ดิน แหล่งน้ า ชายฝั่ง ท าให้เสียสมดุลของระบบนิเวศก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม  
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น้ าป่าไหลหลาก และการกัดเซาะชายฝั่งที่มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ผลกระทบที่เป็นความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยว   

สาเหตุการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของจังหวัดตรัง เนื่องจาก 
1. ป่าบก  ผู้บุกรุกป่ามีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

 1.1 การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า เพ่ือใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูกยางพาราปาล์ม
น้ ามัน หรือพืชเกษตรต่างๆ โดยการตัดโค่นต้นไม้ปรับสภาพพ้ืนที่จากป่าธรรมชาติเดิม มีการกระท า
ลักษณะดังกล่าวอยู่ทั่วไป จากราษฎรในพ้ืนที่และลักษณะนายทุนในบางพ้ืนที่อยู่ในท้องที่ทุกอ าเภอ
ของจังหวัดตรัง  
 1.2 การใช้ประโยชน์จากไม้ เพ่ือการค้า โรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐกรรมหรือการใช้
ก่อสร้างบ้านเรือนของราษฎร 
 2. ป่าชายเลน ผู้บุกรุกป่ามีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

2.1 การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า เพ่ีอใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพประมงและ
เกษตรกรรมท้องที่อ าเภอที่มีป่าชายเลน คือ อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตา
ขาว และอ าเภอหาดส าราญ ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน เนื่องจากราษฎรไม่
นิยมการเลี้ยงกุ้งกุลาด า และประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และควบคุม
พ้ืนที่ได้   

2.2 การใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน เพ่ือท าอุปกรณ์การประมง ก่อสร้างที่พักอาศัย
ริมทะเลประกอบอาชีพเผาถ่าน ในพ้ืนที่อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอปะเหลียนอ าเภอย่านตาขาว และ
อ าเภอหาดส าราญ 

 

13.2 ทรัพยากรแร่ 
จังหวัดตรังมีการท าเหมืองแร่ 2 ชนิด คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ส่วนแร่หินอ่อนตั้งอยู่ที่อ าเภอห้วยยอด และได้รับอนุญาตประทานบัตร
แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดด าเนินการท าเหมือง เนื่องจากปัจจุบันราคาแร่หินอ่อนตกต่ ามาก ท าให้ไม่คุ้มทุน 
ส าหรับแร่อ่ืนๆ เช่น ดีบุก มีการผลิตกันมากในอดีต โดยจังหวัดตรังเคยเป็นแหล่งดีบุกขนาดใหญ่ของ
ประเทศ  
13.3 พื้นที่ชุ่มน้้า 

พ้ืนที่ชุ่มน ้า(Wetland)  หมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพ้ืนที่ลุ่มพ้ืนที่ราบลุ่ม
พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะพ้ืนที่ชุ่มน ้ามีน ้าท่วมมีน ้าขังพ้ืนที่พรุ  พ้ืนที่แหล่งน ้าทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างข้ึนทั้งที่มีน ้าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว  ทั้งที่เป็นแหล่งน ้านิ่งและทั้งที่เป็นน ้า
กร่อยและน ้าเค็ม  รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน ้าลดลงต ่าสุดมีความลึก
ของระดับน ้าไม่เกิน 6 เมตร 

คุณประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน ้า คือ การเป็นแหล่งน ้าแหล่งเก็บกักน ้าฝนเป็นแหล่งทรัพยากร
และผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้  และมีความส าคัญต่อการ
คมนาคมในท้องถิ่นรวมถึงการเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์   อันมีความส าคัญทางนิเวศวิทยา
และการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเป็นแหล่งของผู ้ผล ิตที ่ส าคัญในห่วงโซ่อาหาร  
นอกจากนี ้ บางแห่งยังมีความส าคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สังคม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยาอีกด้วย 

พ้ืนที่ชุ่มน ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมูเกาะลิบง–ปากน ้าตรัง  มีพ้ืนที่
ประมาณ 515,745 ไร่  ประกอบด้วย แม่น ้าล าคลองร่องน ้าน ้าตกบ่อน ้าร้อนถ ้า และธารลอด ป่าพรุป่า
เสม็ด ป่าจากปากแม่น้ า  ป่าชายเลนป่าชายหาดชายฝั่งทะเลสันทราย  หาดทราย หาดเลน  แหล่งปะการัง 
แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล อ่าว และหมู่เกาะท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  เป็นที่อยู่
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อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หายากและอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด  เช่น นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟิน
ฟุต นกหัวโตมาลายู และพะยูนหมู่เกาะลิบงเป็นแหล่งชุมชนนกอพยพที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  และ
เป็นที่พักของนกอพยพจากทวีปแอฟริกา คือ นกหัวโตกินปู  ปีหนึ่งๆ อาจพบเพียงไม่กี่ครั้งหรือบางปีอาจ
ไม่พบเลย  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเศรษฐกิจส าคัญอาทิ ปลาในกลุ่มปลากะพง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงมีความงดงามของธรรมชาติ  เป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งศึกษาวิจัยที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง  
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบการใช้ที่ดินไปจากเดิม  โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการเกษตรการปลูก
ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และการขยายตัวของชุมชน 

 

13.4 พื้นที่ชายฝั่งทะเล 
จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ความยาวชายฝั่งทะเล  ๑๕๐ กิโลเมตร การส ารวจในครั้งนี้มีพ้ืนที่สามารถ

ท าการประเมินการเปลี่ยนแปลงได้คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๑ กิโลเมตร เนื่องจากพ้ืนที่
บางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป  และกัดเซาะเข้ามามากส่งผลให้เส้นชายฝั่งมีระยะทางเพ่ิมขึ้นดังนี้ 

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

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) อ าเภอสิเกา 

 ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๑,๒๘๓เมตร พื้นที่ ๖ ไร่ 
 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๒,๕๑๕เมตร พื้นที่ ๒๖ ไร่  
 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๒,๑๑๐เมตร พื้นที่ ๑๘ ไร่ 

 ๒)  อ าเภอกันตัง 
  ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง ๑,๔๒๒ เมตร พื้นที่ ๙ ไร่  
  ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง ๙๓๘ เมตร พื้นที่ ๖ ไร่  

 ๓)  อ าเภอหาดส าราญ 
 ต าบลหาดส าราญ  อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ระยะทาง ๑,๒๒๕ เมตร พ้ืนที่ ๕ ไร่     
 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ระยะทาง ๗๙๓ เมตร พื้นที่ ๑๑ ไร่ 

 มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมแก่หน่วยงานและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการจัดการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบัญหาและการจัดการ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  เพื่อให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายทะเลอย่างเหมาะสม
และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบนิเวศของหาดทรายธรรมชาติ  

๓) แก้ไขและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายฝั ่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะให้สามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ  
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13.5 แหล่งน้้าธรรมชาติ 
แม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดตรัง 2 สาย คือ แม่น้ าตรัง และแม่น้ าปะเหลียนจากการตรวจสอบ

คุณภาพของน้ าแหล่งน้ าส าคัญดังกล่าว  ปรากฏว่าคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ในระดับดี โดย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2557  พบว่าอยู่ในระดับดี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลการ
ตรวจวัดพบว่าค่า DO มีค่าเฉลี่ย 4.6 มก./ล. อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าDO หมายถึง Dissolve  Oxygen 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า โดยหากน้ ามีค่า DO ≥6.0 มก./ล.เป็นน้ าดี )  ค่า BOD มีค่า 1.6 
มิลลิกรัมต่อลิตร  อยู่ในระดับดี  และค่า FCB อยู่ในระดับดี  

  

13.6 การจัดการขยะมูลฝอย 
จังหวัดตรังยังไม่มีระบบก าจัดขยะรวม ระบบการคัดแยกเก็บและขนส่งที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ระบบก าจัดขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน บางท้องถิ่นน ามูลฝอย
ติดเชื้อไปก าจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป รวมทั้ง ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยเฉพาะของเสีย
อันตรายจากบ้านเรือนยังมีการทิ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 

ปริมาณขยะ (ตัน) จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ 
ล าดับที ่ อ าเภอ ตัน/วัน 

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

10 รัษฎา 14.62 
 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
 

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

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

ปัจจุบัน จังหวัดตรังมีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมด 22 แห่ง ในจ านวนนี้ เป็นหลุมฝังกลบ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2 แห่ง ได้แก่ หลุมฝังกลบเทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตัง  
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14. สรุปผลการด้าเนนิการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา 

 
 

การพัฒนาจังหวัดตรังในช่วง แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 และปฎิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
จังหวัดอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นให้ เศรษฐกิจของจังหวัด
ขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  พร้อมทั้งบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความ
สมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  2) ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และ 4) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน  โดยได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดตรังให้มีความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยังยืน 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนงบ 
ประมาณ (บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนงบ 
ประมาณ (บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนงบ 
ประมาณ (บาท) 

จ านวนงบ 
ประมาณ (บาท) 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัดด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมท่ีมั่นคง
และยั่งยืน 

12 42,857,400 
20.47 % 

  

7 65,348,600 
28.23 % 

5 39,532,100 
16.96 % 

  

147,738,100 
21.93 % 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ให้มี
คุณภาพเพื่อสร้างรายได้   
ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

15 85,897,900 
41.03 % 

  

4  84,606,200 
36.55 % 

8 146,448,700 
62.84 % 

316,952,800 
47.03 % 

3. เสริมสร้างความมั่นคง    
ทางสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้     
อย่างมีคุณภาพ 

8 23,531,600 
11.23 % 

 6 64,061,800 
27.68 % 

  

6 29,580,800 
12.96 % 

117,174,200 
17.39 % 

 

4. บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/
พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 

5 48,064,400 
22.96 % 

1  8,419,700 
3.63 % 

  

5 8,483,000 
3.64 % 

64,967,100 
9.64 % 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

1 9,000,000 
4.30 % 

1 9,000,000 
3.91 % 

1 9,000,000 
3.60 % 

27,000,000 
4.01 % 

รวม 42 209,351,300 19 231,436,300 25 233,044,600 673,832,200 
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14.1 ผลการด้าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผา่นมา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560-2562 จ านวน 
147,738,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.93  ของงบประมาณทั้งหมด  จังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนา
สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้จากยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดตรัง  โดยการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร  การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของจังหวัด  รวมทั้งการให้ความส าคัญ
กับการสร้างอาชีพและรายได้เสริมของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลไกให้สามารถเพ่ิมมูลค่ายางพารา และ
บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหายางพาราราคาตกต่ า   

ผลจากการพัฒนา  ภายใต้ภาวการณ์ยางพาราที่ตกต่ าในขณะนี้ ส่งกระทบต่อรายได้ของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา และน าไปสู่ความเดือดร้อนของเกษตรกร  จังหวัดจึงได้มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่า
ยางพาราเพื่อการแข่งขัน  ได้แก่   

1) เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปน้ ายางพาราแบบลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัด
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร   

 2) เพิ่มมูลค่ายางสู่มาตรฐาน GMP  โดยการพัฒนาโรงรมและโรงอัดก้อนเพ่ือให้สามารถผลิต
ยางแผ่นรมควันอัดก้อนได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  และสะดวกในด้านการขนส่ง   

3) พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP สนับสนุนจักรรีด
ยางและตะกงพร้อมแผ่นเสียบ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรในการแปรรูป
ยาง โดยการปรับปรุงโรงรมยางให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางแผ่มรมควันได้กิโลกรัมละ  5-7 บาท สร้างความยั่งยืนให้สมาชิกและสหกรณ์ 

4) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับความ
นิยมในอุตสาหกรรมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่  ที่นอนยางพารา  หมอนยางพารา   

5)  ปรับปรุงระบบน้ า  โรงอบ/รมยางของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควันที่มีสภาพเก่าและ
ทรุดโทรมมาก ให้กลับมาใช้งานได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  เพื่อให้ได้น้ าที่สะอาด มีคุณภาพ มาใช้ใน
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP  

 6)  จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราจังหวัดตรัง 
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังให้มีความรู้เรื่องกระบวนการแปรรูป
ยางพารา ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง จนถึงกระบวนการผลิต และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการน าน้ า
ยางสดมาผลิตเป็นน้ ายางข้น (โดยใช้เทคโนโลยีแบบง่าย) และการท าครีม (Creaming) แล้วน าน้ ายาง
ครีมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  สามารถต่อยอดในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสามารถ
รวมกลุ่มเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป   ท าให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า
คนกลาง 

แม้ว่าจังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  แต่ภายใต้
ภาวการณ์ยางพาราที่ตกต่ าอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทนหรือลดพ้ืนที่ปลูก 
ส่งผลให้พื้นที่ปลูกยางพาราและผลผลิตยางพาราของจังหวัดตรัง โดยในช่วงปี 2556-2560 จ านวน
ผลผลิตยางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตยางพารา จ านวน 335,377, 315,439, 
317,466 , 312,553 และ 301,136 ตัน ตามล าดับ จึงส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนให้มีคุณภาพเพื่อ
สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560-2562 จ านวน 
316,952,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.03 ของงบประมาณทั้งหมด  การท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของจังหวัด  จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตั้งแต่ท้องทะเลจนถึงภูเขาสูง (ป่า เขา 
นา เล) และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลาย เนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขาย ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่
อดีตและเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ได้สั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นมรดกตกทอด
ไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภัย 
และอาหารการกิน  จังหวัดจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังนี้   

1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว เช่น การปรับภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว   เช่น ถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้ง เพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในแหล่งท่องเที่ยว 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว   

4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ   

ผลจากการพัฒนาดังกล่าว   ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 
2557-2560  มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยในปี 2560  มีผู้มาเยี่ยมเยือนรวม 1,514,092 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว  จ านวน 
9,028.01 ล้านบาท และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.92 สูงกว่าเป้าหมายที่จังหวัด
ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  และนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นโยบายรัฐบาล ถือเป็นอีกปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560-2562 จ านวน 
117,174,200บาท คิดเป็นร้อยละ 17.39  ของงบประมาณทั้งหมด   โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย  
เนื่องจากในช่วงปี 2556-2560  มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 0.34 ,0.42, 0.50 
และ 0.72 ตามล าดับ  นอกจากนี้ ยังพบว่าสิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการที่จะได้รับการบริการ  ยังไม่
ครอบคลุม  จึงมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ 
แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี         
ด้านการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ   

ผลจากการพัฒนาด้านการศึกษา  ปี 2560  จังหวัดตรังมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปี  
สูงกว่า ปี 2558 และ 2559 ซึ่งมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.67 และ 8.90 ตามล าดับ ซึ่งยังคงต่ า
กว่าเป้าหมายที่จังหวัดก าหนดไว้ 10.30 ปี ส าหรับค่าเฉลี่ย  (o-net) ม.3  ในปี 2560 ร้อยละ  
35.86 ซึ่งคาดว่าในปี 2561 ค่าเฉลี่ย  (o-net) ม.3  จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่จังหวัดก าหนดไว้ 
ร้อยละ 39.00  
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ด้านแรงงานโดยสรุปภาพรวมของจังหวัดตรัง ปี 2560 มีอัตราการว่างงาน 0.68 ลดลงจากปี 59 ที่มี
อัตราการว่างงาน 0.72 โดยในช่วงปี 2556-2558 มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.34 , 0.42 และ 0.50 ตามล าดับ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560-2562 จ านวน 
64,967,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า เนื่องจากจังหวัดตรังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในการการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยบุกรุกป่าบกเพ่ือใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูกยางพาราปาล์มน้ ามัน หรือพืชเกษตร
ต่างๆ  ส่วนการบุกรุกป่าชายเลนเพ่ีอใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม นอกจากนี้
ยังส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการบริหารจัดการขยะได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ  

ผลจากการพัฒนา  ปี พ.ศ. 2556-2558 มีจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพ้ืนที่
ป่าไม้ 660,877.45 , 665,183.36 และ 673,000.44 ไร่ ตามล าดับ 

  จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 673,000.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของพ้ืนที่จังหวัด  มี
สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 660,877.40 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนอัตราการ
ขยายตัวของพ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ 0.65 และ 1.18  อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในทิศทางที่ดีขึ้น   
ผลการด าเนินการในการบริหารจัดการขยะ  พบว่าปริมาณขยะและปริมาณขยะตกค้างในจังหวัดลดลง  
โดยในปี 2557 - 2559  มีปริมาณขยะ จ านวน 261,358.25  ตัน ,242,670.25 ตัน และ 
212,719.2 ตัน ตามล าดับ และปริมาณขยะตกค้าง จ านวน 212,719.20 ตัน , 163,080.00 ตัน 
และ 80,407.50 ตัน ตามล าดับ นอกจากนี้ ในปี 2560ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ  ล าดับที่ 4 

 

14.2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและปัญหาสืบเนื่องที่จะต้องด้าเนินการต่อ 
14.2.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 

1) ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังปีที่ผ่านมา จังหวัดได้ให้ความส าคัญกับ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปจาก
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เพ่ือส่งออกในประเทศและต่างประเทศ หรือสินค้าเกษตรด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการ
ประมง ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น การสนับสนุนสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จัดจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ แม้ราคาในตลาดยางพาราตกต่ ากว่าเดิมจนส่งผลให้ GPP ลดลงแต่การสร้างรายได้เสริม
ดังกล่าวก็สามารถส่งผลให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
   จังหวัดตรังซึ่งมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก  ได้มีการส่งเสริมให้สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้มากขึ้น โดยวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ย ท าให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  ส าหรับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า ที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 
2556 มาจนถึงปัจจุบัน  สาเหตุจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว เศรษฐกิจโลกขยายตัวใน
อัตราชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยางอันดับ 1 ของโลกเริ่มชะลอตัวนั้น  
จังหวัดตรังได้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ าโดยการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายางทั้ง
ระบบของจังหวัดตรัง  ซึ่งในการแก้ปัญหายางพารา จะต้องกระท าต่อเนื่อง  เป็นระบบทั้งต้นทาง  
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กลางทาง  และปลายทาง  โดยต้นทางจะเป็นกระบวนการผลิตของการเพ่ิมผลผลิต กระบวนการผลิต
ยางให้มีคุณภาพ ท าให้ยางพารามีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต แหล่งน้ า ศูนย์เรียนรู้ ในส่วนของ
กลางทางจะเน้นเรื่องของการขายยางผ่านกระบวนการของสหกรณ์ชาวสวนยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และปลายทางเป็นการตลาด ดังนั้นจึงเป็นปัญหาสืบเนื่องท่ีจังหวัดจะต้องด าเนินการต่อไป 

2) ด้านการท่องเที่ยว 
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 2555-2560  มีอัตราการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากจังหวัดมีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้อง
กับทิศทางและความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัด  มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  โดยคงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมทั้ง  สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน  เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้เกิดแก่ประชาชน โดยจังหวัดได้
ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเห็นความส าคัญจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลระดับประเทศ  
นอกจากนี้ จังหวัดได้สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี มีกิจกรรมใหม่ๆ แหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง รวมถึงการคงรักษาไว้
ในกิจกรรมเดิมให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ กิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร เทศกาลถือศีลกินเจ กิจกรรมวัน
หมูย่างและขนมเค้กเมืองตรัง  การส่งเสริม ตรัง “ยุทธจักรอาหารอร่อย” 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม
พลาด  จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น    

 

3) ด้านสังคม 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก ให้คนเป็นจุดศูนย์กลางใน

การพัฒนา ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดตรัง จากข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ปี 2561 พบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตรังที่ดี 5 อันดับ แรก
ได้แก่  (1) เด็กแรกเกิดถึง 12 ปีได้รับการวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ผ่านเกณฑ์ คิดเปน็ร้อยละ 100 (2) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไก้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 99.99 (3) ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 99.98 (4) เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดู
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 99.96 และ (5) ผู้พิการได้รับการดูแลจาก
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์ คิดเปน็ร้อยละ 99.94 ส าหรับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดตรังที่ควรได้รับการแก้ไข 5 อันดับ แรกได้แก่ (1) ครัวเรือนมีการ เก็บออมเงิน ไม่
ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 31.38 (2) เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีไม่ผ่าน เกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 12.34 (3) คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.14 (4) คนอายุ 
60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 6.19 และ (5) คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 
ไมผ่่านเกณฑ ์คิดเป็น ร้อยละ 5.45 

จากการที่จังหวัดให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุกมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม  ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีดินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สัดส่วนคนจน ในปี 2555 – 
2558 มีอัตราลดลงตามล าดับ โดยมีอัตราร้อยละ 11.77  ,9.21 11.08 และ 7.39 ตามล าดับ  
ส าหรับระดับความสุขเฉลี่ยของคนจังหวัดตรัง ในปี พ.ศ. 2556 – 2558 มีค่าเฉลี่ยลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยในปี 2559 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 8.36 และในปี 2560 มีค่าคะแนน 8.30 ลดลง
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เล็กน้อยจากปี 2559  ดังนั้น จังหวัดยังคงให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านสังคม โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง  อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง และ
ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ  เพ่ือให้ระดับความสุขครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และบรรลุวิสัยทัศน์ “ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

 

4)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
จังหวัดตรังมีความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นและมีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน  จ านวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายลดลง  ส าหรับปัญหาขยะมูลฝอยได้รับแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีปริมาณลดลง และส่งผลดีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

14.2.3 ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
 ปัญหาในการจัดท้าแผน 

1.  ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
ระดับพ้ืนที่ (Area Based)  จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ากระทรวง/กรม ไม่ให้
ความส าคัญกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และไม่ได้
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด  จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการบูรณา
การงบประมาณระหว่างกระทรวงกับจังหวัด 

2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ศึกษาของ
จังหวัดไปสู่กระบวนการแผน  พบว่าข้อมูลหลายส่วนไม่เป็นปัจจุบันขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เนื่องจากการจัดเก็บที่มรีูปแบบต่างกัน น าไปใช้ต่างกัน ข้อมูลแต่ละแหล่งจึงไม่ตรงกัน 

 ปัญหาในการบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณ 
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดค่อนข้างต่ า ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก 
1. ความไม่พร้อมของแบบแปลนก่อสร้าง มีการแก้ไขแบบ เปลี่ยนแปลงรายการ หรือ

สถานที่ก่อสร้าง  
2. ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการอนุญาตใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการภายใน

อุทยานแห่งชาติฯ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
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ส่วนที่ 2 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง 
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2.1 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพจังหวัดตรัง 
 

 

จากเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือเพ่ือรับฟังความต้องการของประชาชน ได้เสนอความต้องการ
เพ่ือพัฒนาตรังอย่างยั่งยืน 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  สถานการณ์ปัญหา 3 ด้าน มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ในการแก้ปัญหา
จ าเป็นต้องยึดหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงจะก่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

2.1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
1) ด้านเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์เชิงบวก 

1. มีแนวคิดปลูกพืชแซมยางพารา ปรับเปลี่ยนการท าเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชระยะสั้น
และพืชที่หลากหลายเพื่อเพ่ิมรายได ้

2. มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการ
ผลักดันให้เกิดพ.ร.บ.ป่าชุมชน และจังหวัดตรังป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย คือ ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
ทอง อ าเภอสิเกา 

3. เกิดข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการดูแลทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก (พะยูน หญ้าทะเล เต่า) 
4. มีพ้ืนที่น าร่องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) เช่น ต าบลเกาะลิบง โรงพยาบาล

กันตัง  
5. เกิดการรวมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างงานสร้างอาชีพ จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมี

การกระจายรายได้ในพ้ืนที่ 
6. รายได้ภาครัฐจากการเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 สถานการณ์เชิงลบ 
1. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินหรือสูญเสียที่ดินท ากิน 

2. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า(ยางพารา,ปาล์มน้ ามัน)ครัวเรือนมีหนี้สินเพ่ิมขึ้นค่าครองชีพสูง 
3. ครัวเรือนเกิดความเครียด/ปัญหาในครอบครัวเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
4. เกิดวิกฤติจากการนิรโทษกรรม อนุญาต อวนรุนจาก 2,000 ล า เป็น 20,000 ล า ท าให้

สัตว์ทะเลเสียหายเป็นอย่างมาก 
5. ธุรกิจท่องเที่ยวผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ที่นายทุน 
6. พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่เหมาะสมส าหรับการท านา เพาะปลูกพืชผัก ลดน้อยลง 

 ข้อเสนอด้านการเกษตร 
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างพลังต่อรองด้านราคา 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปกลุ่มธรรมชาติต่างๆ เป็นกลุ่มนิติบุคคลภายใน 5 ปี 
1.2 สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรในรูปนิติบุคคลต่างๆ เช่น สหกรณ์ 

กลุ่มเกษตรกร  สมาคม มูลนิธิ ทุกระดับให้สามารถช่วยตนเองได้ 
1.3 ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดจ าหน่ายและพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

ส่วนที ่2 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง 
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2. ส่งเสริมการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของ
พ้ืนที่ 

2.1 ศึกษาและวิจัยผลผลิตทางการเกษตรที่จังหวัดขาดแคลนทุกๆ 5 ปี เช่น ข้าว สุกร 
พืชผัก เพื่อประกอบการวางแผน 

2.2 รักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ก าหนดเขตการผลิตทาง
การเกษตร(เขตเกษตรเศรษฐกิจ)ให้เหมาะสมชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
3.1 ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีควบคู่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ในการช่วยเพ่ิมผลผลิตและ

ปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
3.2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือมาใช้ในการ

ผลิตเพ่ือขจัดการกีดกันทางการค้าในเรื่องสารพิษ เชื้อโรค และสิ่งแวดล้อม 
3.3 สนับสนุนการพัฒนาเกษตรยั่งยืนโดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 
3.4 อุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่อง เช่น โรงงานน้ ายางข้น ไม่ควรก่อสร้างในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

4. ให้มีแหล่งข้อมูลการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.1 ให้มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ครบทุกต าบลภายใน 5 ปี โดยชุมชน

เป็นแกนการบริหารจัดการศูนย์ 
4.2 ภาครัฐเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนส่งเสริมศูนย์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ในเรื่องที่ชุมชนไม่

สามารถด าเนินการเองได้โดยล าพัง 
5.เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัด 

5.1 ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยสินค้าเกษตรสุขภาพ 
5.2 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เช่น ข้าว ผัก ให้เพียงพอต่อการบริโภคส าหรับ

ครัวเรือน 
5.3 ส่งเสริมปศุสัตว์ สัตว์ปีกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

6.พัฒนาระบบตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางและตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนับสนุนการกระจายผลผลิตของเกษตรกรให้ได้รายได้ที่เหมาะสม 
6.1 ให้มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตรในระดับจังหวัดและร้านค้าชุมชนใน

ระดับต าบลทุกต าบล 
6.2 พัฒนาตลาดกลางผลผลิตหลัก(ยางพารา ปาล์ม สัตว์น้ าทะเล)ให้เป็นตลาดกลางระดับ

ภูมิภาค 
6.3 พัฒนาระบบการจัดการตลาดทุกระดับให้มีประสิทธิภาพโดยร่วมกับภาคเอกชน 

7. สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรกร 
7.1 ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ าในไร่นาเกษตรกรและพัฒนาระบบการใช้น้ าในไร่นา 
7.2 จัดระบบชลประทานในพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าสาธารณะตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
7.3 จัดสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับพื้นท่ีผังเมืองรวมจังหวัด 

8. สนับสนุนและส่งเสริมทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างพอเพียง 
8.1 ส่งเสริมการออมในสถาบันเกษตรทุกต าบล 
8.2 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผ่านสถาบันเกษตรกร 
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8.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในทุกต าบล 
8.4 องค์กรบริหารส่วนต าบลต้องจัดงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนในท้องถิ่น

อย่างน้อย 10 % ของการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นนั้น 
 

 ข้อเสนอด้านการท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและกระจายรายได้

อย่างเป็นธรรม 
1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งธุรกิจการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยว

ชุมชน 
1.2 พัฒนาสมาคมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดให้เชื่อมโยงชมรมในท้องถิ่นและกลุ่ม

ท่องเที่ยวชุมชนกับองค์การท่องเที่ยวภายนอก 
1.3 ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวประจ าต าบล(ของดีประจ าต าบล)ครอบคลุม

วิถชีีวิต  เขา นา เล หรือต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของดีเมืองตรังในจังหวัด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

2. ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอย่างกว้างขวาง 
2.1 จัดตั้งศูนย์พร้อมมีป้ายแสดง/สาธิต/จ าหน่ายของดีประจ าต าบล/จังหวัด 
2.2 ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาของดีประจ าต าบล/จังหวัด  บนเส้นทางเข้า-ออก 
2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยวประจ าจังหวัดอย่างทั่วถึงและมีเว็บไซต์เป็นของ

ตนเอง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 จัดสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวภายใน 5 ปี 
3.2 จัดสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว

(ไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ ที่พัก ร้านอาหาร หน่วยบริการทางการเงิน ระบบสุขาภิบาล)
ให้สมบูรณ์ภายใน 5 ปี 

4. ก าหนดค่ามาตรฐานการบริการที่เป็นธรรม 
5.  สร้างจิตส านึกให้มีความรัก หวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 
5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ผลดีผลเสียของการรักษา /ของการ

ท าลายทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5.2 ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนร่วมกันในการก าหนด

มาตรการป้องกันคุ้มครองทรัพยากรท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
6.ส่งเสริมให้มีสถาบันการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพและบริการอ่ืนๆ 

6.1 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพเฉพาะด้านและหลักสูตรบริการอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด 

6.2 จัดให้มีต ารวจท่องเที่ยวและหน่วยกู้ภัยทั้งทางบกและทางทะเล คอยคุ้มครองปกป้อง
นักท่องเที่ยว 

6.3 จัดให้มีชุดรักษาความปลอดภัยระดับท้องถิ่นโดยชุมชนเป็นผู้จัดการดูแลจัดตั้ง 
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2) ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 ข้อเสนอด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1. ควรมีการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ 
2. ชุมชนต้องมีแผนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของตนเองและบูรณาการกับหน่วยงานรัฐ 
3. ส ารวจพื้นที่ป่าใหม่ โดยยึดฐานข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันที่สุด 
4. ควรเน้นการสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดการป่าชายเลนของชุมชนตนเอง 
5. ก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ป่าใช้สอย ป่าทับซ้อนหรือป่าที่มีข้อวิพากกับชุมชน

ให้ชัดเจน เหมาะสม 
6. ส่งเสริมให้องค์กร และอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการท างานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีระเบียบและสวัสดิการรองรับ (เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ) 
7. ต้องให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้ง่ายเงินงบประมาณ

ของหน่วยงานราชการ โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการซึ่งเป็นคนกลาง โดยใช้ ระบบ
หมุนเวียนกรรมการและจัดให้มีคู่มือการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

8. โครงการขององค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ต้องเปิดเวทีให้
ประชาชนได้เข้าใจ และเห็นชอบ ก่อนปฏิบัติการ 

 ด้านการจัดการน ้า/การบริหารจัดการน ้า 
สภาพปัญหา 

1. ปัญหาเรื่องน้ ายังไม่อยู่ในระดับที่รุนแรง จะขาดน้ าเป็นช่วงๆในหน้าแล้ง เช่น ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่เกาะเช่น เกาะลิบง บ้านเกาะเคี่ยม : คาดการณ์ว่าความรุนแรงจะ
เกิดข้ึนในอีกประมาณ 5-6ปีข้างหน้า 

2. ระดับน้ าในแม่น้ าตรังและคลองสาขาลดลงเช่น พ้ืนที่บริเวณคลองชี คลองล าภูรา คลอง
ปาง คลองนางน้อย คลองปะเหลียนฯ 

3. การดูดทรายในบริเวณแม่น้ าตรังการสร้างเข่ือนกั้นตลิ่ง 

4. การบริหารจัดการที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ เช่น การสร้างถนนกั้นเส้นทางน้ า ซึ่งจะ
เป็นสาเหตุที่ส าคัญของปัญหาน้ าท่วม การขุดลอกคลองซึ่งท าลายระบบนิเวศของคลอง 

5. ไมม่ีหน่วยงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบแต่มีการแยกการบริหารจัดการอยู่
ในหน่วยงานจ านวนมาก เมื่อเกิดปัญหาจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

6. กลไกกรรมการในการบริหารจัดการลุ่มน้ าย่อยไม่ค่อยท างานและโครงสร้างลุ่มน้ าใหญ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนพอ เช่น กรณีลุ่มน้ าตรัง 

7. คุณภาพน้ าอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งน้ าบนดินเช่น คุณภาพน้ าบริเวณคลองนางน้อย ซึ่งไม่
สามารถอาบได้และน้ าได้ดิน มีปัญหาที่เกิดจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง 

8. การถมที่ดินในพ้ืนที่รายรอบจังหวัดตรังซึ่งเป็นทางน้ าและที่อยู่ของน้ า การท าลายสภาพ
ความเป็นคลองของเอกชน 

9. การท าที่ท้ิงขยะบริเวณป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ต าบลคลองชีล้อม เมื่อไหลลงในคลองท าให้น้ าเสีย
และปลาตายและบ่อขยะ มีผลกระทบกับบ่อน้ าตื้นโดยการไหลลงไปทางใต้ดิน  

10. การปล่อยน้ าเสียจากโรงงานยาง โรงงานปาล์มลงคลอง ส่งผลให้ปลาในคลองตายเป็น
จ านวนมาก ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศและทางน้ า โดยโรงงานต่างๆจะแอบปล่อยน้ า
ในช่วงที่ฝนตก (อ่าวสิเกาและคลองกะลาเส บ้านต้นชด ) 

11. อุทยานแห่งชาติควรเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า  

12. การตัดไม้ท าลายป่า ป่าต้นน้ า การท าลายป่าริมคลอง การท าลายป่าพรุ ป่าสาคู 
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 ข้อเสนอด้านการจัดการน ้า/การบริหารจัดการน ้า 
1. การอนุญาตสิ่งก่อสร้างต้องมีการจัดการเรื่องผังเมืองให้มีความชัดเจน 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าต้องค านึงถึงภูมินิเวศ มากกว่าการจัดการแยกเป็นราย
พ้ืนที่ 

3. ควรมีการพูดคุยเรื่องลุ่มน้ าตรังอย่างจริงจังควรจัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าในแม่น้ าตรัง และคลองสาขา เพ่ือแก้ปัญหาน้ าอย่างเป็นระบบ(ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า) 

4. จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเก่ียวกับเรื่องน้ าที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ส าหรับการวาง
แผนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบโดยกระบวนการท าจะต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

5. ชุมชนควรร่วมติดตามและเฝ้าระวังชายฝั่งอันดามัน 

6. ทุกลุ่มน้ าย่อยต้องมีคณะท างานร่วมทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและเอกชนและ
ต้องตั้งคณะท างานที่ท างานในการบูรณาการในระดับจังหวัด(สร้างการบูรณาการที่เกิด
จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน) 

7. ต้องมีอาสาสมัครติดตามเรื่องน้ าซึ่งจะต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงาน
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

8. ต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
9. ควรมีกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบ 

10. บริษัทหรือองค์กรใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สภาพปัญหา 

1. ปัญหาเรื่องเรืออวนรุน 
2. การแยกการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบที่

แท้จริงได้จนสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรฯ เช่น กรณีการเสียชีวิตพะยูน 
3. โครงการของรับไม่ได้การการศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึน เช่น การขุดลอกปากแม่น้ าตรัง 
4. กลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัดที่ได้ตั้งไว้ไม่ท างานเรื่องที่อยู่อาศัยของชุมชนชายฝั่ง 

 ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1. ต้องมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการและต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนจังหวัด

เป็นตัวแทนในการจัดการบริหารแบบบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดตรัง พ.ศ. 2560-2564 

2. การผลักดันเรื่องโฉนดชุมชนให้เป็นจริง 

3. ผลักดันในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนชายฝั่งซึ่งอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน 

4. ให้มีแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนประมงชายฝั่ง 

5. ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นรับรองให้อาสาสมัครมีสถานะชัดเจน(อบต. เทศบาล อบจ.) 
6. ให้มีการรับรองป่าชายเลนชุมชนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชน 

7. ประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเล เพ่ือเป็นเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ความมั่นคงทางอาหาร 
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3) ด้านสังคม 
 ด้านครอบครัว 
สภาพปัญหา 

๑. ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวผู้ที่ต้องคดี ครอบครัวยากไร้  ครอบครัวใบเลี้ยงเดี่ยว 
ครอบครัววัยรุ่น ครอบครัวผู้พิการ   

๒. ปัญหาการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติดระบาดในทุกพ้ืนที่  
๓. ปัญหาการโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่นเบาหวาน ความดัน ไขมัน ส่งผลให้สุขภาพของคนใน

พ้ืนที ่
ข้อเสนอ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและส่งเสริมค่านิยม “รักครอบครัว”  
๒. ควรพัฒนาทักษะชีวิตในการประคับประคองครอบครัวให้มีความสุข 
 

 ด้านเด็กและเยาวชน   
สภาพปัญหา 

1. ยาเสพติดระบาดมากข้ึน และมีความรุนแรงทุกหัวระแหง ทุกต าบล  
2. ครอบครัวอ่อนแอ 

3. ปัญหาเด็กเว๊น เด็กอ่านหนังสือไม่ออก เด็กออกกลางคัน เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุมา
จากสังคมออนไลน์  และปัญหาครอบครัว  

4. เด็กและเยาวชนถูกท าร้ายจากบุคคลใกล้ชิด  

ข้อเสนอ 
1. มีอาสาสมัครประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด  

2. จัดท าแผนแม่บทร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยกระทรวงต่างๆองค์กรท้องถิ่น มหาดไทย กระทรวง
ศึกษา พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สาธารณสุข  

3. ควรให้ความรู้กับพ่อแม่และผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก เยาวชน 
 

 ด้านการศึกษา 
สภาพปัญหา 

1. โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบล มีจ านวนนักเรียนลดลง ท าให้ถูกลดอัตราครู ส่งผลให้มีจ านวนครูไม่
เพียงพอกับชั้นเรียน  

2. โรงเรียนเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ท าให้
เด็กพิการขาดโอกาสด้านการศึกษา เช่น เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องการเรียนรู้(LD) 

3. การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสื่อสื่อซีดีลามก 
ความเท่าไม่ทันของท าให้กลายเป็นปัญหา 

ข้อเสนอ 
1. เขตการศึกษาพ้ืนที่ควรแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในพ้ืนที่มี

คุณภาพและสามารถรองรับเด็กในพื้นที่ได้ ลดปัญหาการออกมาเรียนในตัวเมืองหรือจังหวัด 

2. มีการเยี่ยมบ้าน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อย่างต่อเนื่องและท างานกับพ้ืนที่ เช่น อบต. 
3. ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายที่ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนจัดท ายกร่างแผนปฏิรูปการศึกษาระดับ

จังหวัดให้ล้อกับระดับประเทศ 
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2. สรุปปัญหาความตอ้งการของประชาชนนพื นที่จัดเรียงล้าดับความส้าคัญ 
1. ปัญหาสินค้าทางการเกษตรเกษตรตกต่ า เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
2. ปัญหาการการกัดเซาะชายฝั่ง 
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4. ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
5. ปัญหาโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน 
6. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว 
7. ปัญหาในการบริหารจัดการขยะ 
 

2.1.2 สรุปปัญหาความต้องการในแต่ละพื นที่อ้าเภอ 
      จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการประชาคม สรุปปัญหาส าคัญของในพ้ืนที่

จังหวัดตรังจ าแนกตามรายอ าเภอ 10 อ าเภอ  สรุปปัญหาความต้องการที่มีความรุนแรงในแต่ละพ้ืนที่  
ดังนี้ 

1. อ้าเภอเมืองตรัง 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
3. ปัญหาการตลาด การค้า และการลงทุน 
4. ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า/ราคาไม่

แน่นอน 
5. ปัญหาในการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 
6. ขาดแคลนแหล่งน้ าเ พ่ืออุปโภคบริ โภคและ

การเกษตร 
7. เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งท าเกิดพืชผลทางการเกษตร

เสียหาย โดยเฉพาะนพื้นที่ต าบลน้ าผุด 

1. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
การบริการ 

2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน และการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. ครอบครัวแตกแยกท าให้เด็กขาดความอบอุ่น
กลายเป็นสังคมเลี้ยงเดี่ยวเพ่ิมข้ึน 

2. ปัญหาเรื่องสถานศึกษา ผู้ปกครองให้นักเรียน
ไปเรียนโรงเรียนที่มีมาตรฐานท าให้นักเรียนล้น
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง 

3. กระแสวัฒนธรรมใหม่ท าให้ขาดผู้สืบทอดใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

4. ปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้นและมีแหล่งมั่วสุ่ม
ของเยาวชนในพื้นท่ี 

5. ปัญหาเกี่ ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคคอตีบและ
โรคพิษสุนัขบ้า 

6. ประชาชนและผู้สูงอายุประสบปัญหาเรื่องโรค
ต่างๆ 

1. ส่ ง เสริมการบู รณาการการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เ ส พ ติ ด  ร ว ม ทั้ ง ก า ร
บ าบัดรักษา ให้ เป็นระบบ
ครบวงจร  

2. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
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2. อ้าเภอห้วยยอด 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาราคายางพาราและปาลืมน้ ามันตกต่ า 

เนื่องจากมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน
เป็นส่วนใหญ่ เศรษฐกิจในพ้ืนที่จึงขึ้นกับผลผลิต
ทางการเกษตร 2 ชนิดเป็นหลัก แต่เนื่องด้วย
ราคาผลผลิตขาดเสถียรภาพ ตลอดจนขาดการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ท าให้รายได้ของประชาชนไม่
มีความแน่นอน 

1. ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชน 
นอกเหนือจากยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน 

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

3. ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน   

4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้จาก
การท าการเกษตร  

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ประชาชนอยู่ได้โดยปราศจาก
หนี้สิน 

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. การแพร่ระบาดของยาเสพติด   
2. การพนัน การมั่วสุมของเยาวชนติดเกมส์ 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเด็กและ
เยาวชน มีลานกิจกรรม ให้เด็กได้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  

3. สนับสนุนให้เด็กเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริม 
การสร้างเครือข่ายเยาวชนในการ
สร้างสรรค์ส่งเสริมปลูกฝัง
จิตส านึก 
ที่ดี 

3. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอย่างต่อเนื่อง 
2. ขาดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็น

รูปธรรม 
3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา

ธรรมชาติ  
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3. อ้าเภอกันตัง 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรตกต่ า เช่น

ยางพารา ปาล์ม 
2. การส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ไม่

เพียงพอกับกลุ่มพัฒนาอาชีพในพื้นที่ เช่น 
กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1-8 ของ
ต าบลเกาะลิบง เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาอาชีพ
ได้ต่อยอด 

3. ถนนในพ้ืนที่ต าบลคลองชีล้อมบางส่วน
เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่
สะดวกบางครั้งเกิดอุบัติเหตุ 

4. เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านหรือ
เส้นทางเชื่อมระหว่างต าบลเป็นหลุมบ่อ
ขาดการปรับปรับซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน
ท าให้การสัญจรของประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวก 

5. การขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค
บางพ้ืนที่ และขาดน้ าเพื่อการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ ต าบลกันตังใต้ 

6. ระบบประปา รวมทั้งประปาหมู่บ้านไม่
เพียงพอต่อความต้อการของประชาชใน
พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลโคกยาง, พ้ืนที่     
ม.3,5 ต าบลบางเป้า 

7. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
มีน้อย  

1. ฝึกอบรมอาชีพเสริมอันเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้ภาคประชาชน 

2. ส่งเสริมช่องทางในการสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนมีการ
สร้างงานสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นข้ึน 

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

5. ระบบประปาหมู่บ้านและส ารวจ
ความต้องการใช้น้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน เช่น ขยายเขตการบริการ  

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
เช่น เกี่ยวกับโรคผิวหนัง โรคอ้วน โรค
หอบ  

2. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเนื่องจากปัญหายาเสพติดที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ ได้แก่ ต าบลกันตังใต้ต าบล
บางเป้า ต าบลบางสัก 

3. ปัญหาการว่างงาน 
4. ปัญหาเด็กออกจากการเรียนกลางคัน 

 

1. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ  

2. รณรงค์ป้องกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ 

3. ติดต้ังกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ 
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ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
3. ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรในพ้ืนที่ถูกท าลายเป็นจ านวน
มาก ผลจากการใช้เครื่องมือประมงผิด
ประเภท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. การพังทลายหน้าดินริมตลิ่งริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง ม.1 ต าบลโคกยาง 

3. ปัญหาน้ ากัดเซาะชายฝั่งบริเวณพ้ืนที่ที่
ติดแม่น้ าตรังรวมทั้งติดชายฝั่งทะเลท่
ได้รับผลกระทบจากการไหลขอแงน้ า
และคลื่นท าชายฝั่งถูกกัดเซาะพังทลาย
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน (ต าบล  
ควนานี หมู่ 2,4,5 /ต าบลย่านซื่อ    
หมู่ 3/ ต าบลเกาะลิบง หมู่ 2,5) 

4. ปัญหาบุกรุกและลักลอบท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน (ต าบล
เกาะลิบง, ต าบลบ่อน้ าร้อน, ต าบล
กันตังใต้) 

5. ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ มีการทิ้งขยะ
บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักตรัง – 
บางสัก ม.1,2,3,5,6,7 ต าบลคลองลุ  

6. ปัญหาขยะมูลฝอยต าบลบางเป้า 
7. ปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
8. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าธรรมชาติ  

บางพ้ืนที่ชองอ าเภอประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค(ต าบล
เกาะลิบง หมู่ 1,2,4,5,7 /ต าบล     
นาเกลือ หมู่ 1) 

1. รณรงค์ให้ชาวประมงท่ีใช้เครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมาย เลิกใช้
เครื่องมือ 

2. ก่อสร้างพนังกันดินพังทลายริม
แม่น้ าตรัง ปรับภูมิทัศน์ 

3. อบรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การปลูกป่าทดแทนในเขต
พ้ืนที่เสื่อมโทรม 
- การควบคุมดูแลและพิจารณา
ชะลอ  
- การออกใบอนุญาตแก่โรงงาน
ต่างๆ 

4. อบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 

5. ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทดแทน
การลักลอบตัดไม้ 
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4. อ้าเภอย่านตาขาว 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคาสินค้าที่สูง  

2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน  
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ าเป็น

อย่างมาก เช่น ราคายางพารา ปาล์ม 
และผลไม้     

4. ปัญหาเกี่ยวกับดครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม เช่น ถนนช ารุดบางส่วน  
ได้แก่ ต าบลในควน ต าบลโพรงจระเข้ 

5. น้ าประปาส าหรับบริโภคอุปโภคใน
หมู่บ้านไม่สะอาด และไม่ได้มาตรฐาน  

6. ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ต าบลทุ่ง
กระบือ ต าบลโพรงจระเข้ 

1. ก ากับดูแลราคาสินค้า ตลาดนัด
ราคาถูก 

2. การประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตร 

3. ส่งเสริมการอบรมอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น /ส่งเสริมอาชีพ 

4. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา  
5. จัดตั้งกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
6. ปรับปรุงถนนเส้นทางที่ใช้ในการ

คมนาคมความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

7. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน 

2. ด้านสังคม
และความ
มั่นคง 

1. ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (ทุกต าบลในพื้นที่ย่าน
ตาขาว) 

2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และการลักขโมย (ทุกต าบลในพื้นที่
ย่านตาขาว) 

3. ปัญหาการว่างงานของประชาชนใน
พ้ืนที่      

4. การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริม
รักษาศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ 
ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน (ทุกต าบล
ในพ้ืนที่ย่านตาขาว) 

1. ตั้งจุดตรวจในพื้นที่และมีการเพ่ิมการ
ตรวจตราของต ารวจสายตรวจในพื้นที่ 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุด
เสี่ยงในพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการ
บ าบัดรักษา ให้เป็นระบบครบวงจร  

4. ประชาสัมพันธ์ ชี้ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาแหล่งน้ าตามธรรมชาติขาดการ
ดูแลรักษา (ต าบลในควน ต าบลหนองบ่อ) 

2. ประชาชนขาดความตระหนักและ
จิตส านึกในการดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาด้านขยะมูลฝอย (ทุกต าบลในพื้นที่
อ าเภอย่านตาขาว) 

3. ในช่วงฤดูร้อน การประปาส่วนภูมิภาคมี
น้ าดิบในการผลิตน้ าประปาไม่เพียงพอ 
(เทศบาลต าบลย่านตาขาว) 

4. การบุกรุกที่สาธารณะเพ่ือการเกษตรและ
ที่อยู่อาศัย (ต าบลนาชุมเห็ด ต าบลโพรง
จระเข้ ต าบลในควน และต าบลทุ่งค่าย) 

1. ปรับปรุงสภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ
และให้ประชาชนช่วยดูแลรักษา
สอดส่องดูแลแหล่งน้ า 

2. ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. เพื่อ
ยกระดับน้ าและเก็บกักระดับน้ าให้
สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี 

3. จัดท าแนวเขตให้เห็นเด่นชัดว่าเป็น
ที่สาธารณะหรือที่ของทางราชการ 
และด าเนินการการทางกฎหมาย
แก่ผู้ที่ท าการบุกรุกโดยพิจารณาดู
ที่เจตนาการบุกรุก 
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5. อ้าเภอปะเหลียน 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. การท่องเที่ยวขาดการบริหารจัดการที่ดี 

ได้แก่ การจัดระบบและวางแผนงานยังไม่
ชัดเจน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ความ
สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว การบริการ
นักท่องเที่ยวและความปลอดภัย และการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยัง
มีน้อย 

2. ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบ 
อาชีพเสริม เมื่อขาดรายได้หลักท าให้ขาด
รายได้ในการยังชีพ 

3. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า
,ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 

1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวาง
ระบบและการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ทุกช่องทางการสื่อสาร 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
หรือจัดตั้งกลุ่มองค์กรในการ
รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าของ
ต าบล 

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. ปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
2. ประชาชนเป็นโรคเบาหวาน , ความดัน

โลหิตสูง , หวัใจ , โรคมะเร็ง 
3. การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

5. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง 
6. ไฟส่องสว่างถนนไม่เพียงพอ / ไฟฟ้า

สาธารณะตามจุดเสี่ยงยังไม่มีทั่วถึ 
 

1. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ความรู้/จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือป้องกันโรคดังกล่าว 

3. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษา
ความสะอาดบ้านและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด , ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

5. เจาะบ่อบาดาล , จัดซื้อถังน้ าขนาด
ใหญ่ บริการบริเวณชุมชนทุก
หมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะบริเวณชุมชนทางแยก
เพ่ิม 

6. ขยายเขตไฟฟ้าหัวเสา , ประสาน
แขวงการทางเพ่ือขอติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การก าจัดขยะมูลฝอย 
3. ป่าชายเลนถูกท าลาย 
 

1. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้กับประชาชนใน
การร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. รณรงค์การคัดแยกขยะที่ถูก
ต้องการอบรมการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ/ปุ๋ยคอกเพ่ือลดขยะอินทรีย์ 

4. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
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6. อ้าเภอสิเกา 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคายางพารา น้ ามันปาล์มตกต่ า 

2. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง 
3. สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง ค่าครอง

ชีพสูง 
4. ไม่มีอาชีพเสริม รายได้ไม่แน่นอน 
5. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตได ้
6. ปัญหาภัยแล้งยาวนาน ท าให้แหล่งน้ า

ธรรมชาติไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
2. ส่งเสริมช่องทางในการสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชน 
 

 7. ประชาชนมีหนี้ นอกระบบ รายได้ ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

8. ที่ดินที่ชาวบ้านครอบครองไม่มีเอกสิทธิ์ 
9. ชาวบ้านไม่มีที่ท ากินเป็นของตัวเอง จึงมี

การบุกรุกท าลายป่าไม้ 
10. การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมบ่อ   

มีฝุ่นละอองในช่วงหน้าแล้ง 
11. ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

 

6. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

1. คนพิการ ผู้สูงอายุ ขาดคนดูแล และรายได้
ไม่เพียงพอ (มีรายได้รับแต่เบี้ยยังชีพเพียง
อย่างเดียว) 

2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
วัยท างาน เช่น พืชกระท่อม เนื่องจากหา
ง่าย ราคาไม่แพง 

3. เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม 

4. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้
เข้มแข็ง 

2. ส่งเสริมการบูรณาการการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง
การบ าบัดรักษา ให้เป็นระบบครบ
วงจร  

 

7. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ป ัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีที่ทิ้ง
ขยะ ขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ 

2. ปัญหาคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่งท าให้
ชายฝั่งและสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหาย 
(ต าบลมฝ้าด หมู่ 4 /ต าบลบ่อหิน หมู่2) 

3. ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

4. โรงานอุตสาหกรรมปล่อยย้ าเสียจากโรงงาน 
 

1. สนับสนุนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นและประชาชนในการ
จัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น
ระบบ          
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7. อ้าเภอวังวิเศษ 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน

ตกต่ า 
2. ประชาชนขาดการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ด้านการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 

ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย  

 

2. ด้านสังคมและ
ความมั่นคง 

กลุ่มเยาวชนหัมั่วสุ่มท าให้เกิดกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด 

ส่งเสริมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ งการ
บ าบัดรักษา ให้เป็นระบบครบวงจร  

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ขาดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
แหล่งน้ า ป่าไม้ที่ดิน 

2. ขาดแคลนก าลังเจ้าหน้าที่   
3. การด าเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับป่า

ไม้   บางครั้งไม่ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่หรือผู้น าท้องถิ่นเพ่ือท า
ความเข้าใจ จึงท าให้เกิดข้อพิพาทตามมา 
เช่น กรณทีี่ดินท ากินของชาวบ้าน   

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. สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 

2. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 

ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย  

 
2. ด้านสังคมและ

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

อาชีพขาดความเข้มแข็ง 

ส่งเสริมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ งการ
บ าบัดรักษา ให้เป็นระบบครบวงจร  

 

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ป้องกันการบุ กรุ กท าลายป่ าและ
ส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
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9. อ้าเภอหาดส้าราญ 
 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 

2. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม  

1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์รับซื้อ
สินค้าทางการเกษตรในราคายุติธรรม 

2. จัดหาเงินทุน กองทุนเพ่ือต่อยอดกลุ่ม
อาชีพ 

2. ด้านสังคม
และความ
มั่นคง 

การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 
 

1. ป้องกันและปราบปรามทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
อย่างจริงจัง 

2. ติดตั้ง CCTV ทั้งต าบลเพื่อป้องกันการก่อ
อาชญากรรม 

3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลัก  
3. ด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การท าประมงผิดกฎหมาย 
2. การกัดเซาะแนวตลิ่งของทะเล

บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านปรากปรน 
ต าบลหาดส าราญ 

1. การปราบปรามและเอาจริงกับผู้กระท า
ผิดกฎหมาย 

2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

 

10. อ้าเภอรัษฎา 

ประเด็น ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 

2. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม 

3. น้ าอุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตรไมเ่พียงพอ 

4. ปัญหาน้ าท่วมขังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้
แม่น้ าตรัง 

1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเสริม 
2. จัดหาตลาดรองรับสินค้า 
3. พัมนาเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมมีความ

สะดวกสบายและปลอดภัย 
4. สร้างฝายกักเก็บน้ าเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
5. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
6. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสองข้างถนน

ให้ทั่วถึงในบริเวณหมู่บ้าน 
7. ขุดลอกแม่น้ าตรัง และรื้สิ่งกีดขวาง เพื่อ

น้ าจะได้ระบายคล่อง ไม่ท่วมขัง 
2. ด้านสังคม

และความ
มั่นคง 

1. ปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
2. ปัญหายาเสพติด 
3. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
4. ปัญหาประชาชนว่างงาน 
5. ต้องการสถานที่ออกก าลังกายใน

ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด และปราบปรามผู้ค้าและผู้เสพยาเสพ
ติดอย่างเข้มงวด จัดเวรยามออกตรวจ
ตราในพื้นท่ี 

2. จัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกายและสถานที่
ออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพประจ า
หมู่บ้าน ก่อสร้างลานกีฬา 

3. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาน้ าเสีย กลิ่นเหม็น จากกิจการ
แปรรูปยางพาราเป็นยางแผ่นดิบ และ
ยางแผ่นรมควัน 

2. น้ าท่วม 
3. มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้

มาตรฐาน 

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
2. ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อระบายน้ า

ในฤดูฝน 
3. ปรับปรุงระบบขยะชุมชน 
4. ส่งเสริม วิธีการท าแก๊สชีวภาพ 
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2.1.3 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 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดเบื้องต้น  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 

 

จุดแข็ง(Strength) 
1. เป็นแหล่งผลิตยางพารามูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2. มีศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่สามารถขยายเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ 
3. มีมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่น รวมทั้ง มีภูมิสถาปัตย์ที่

เป็นเอกลักษณ์ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 
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4. มีเครือข่ายองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชนในทุก
ระดับ 

5. มีสถานบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
6. มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ,ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล และกองทุน

หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นท่ีครอบคลุมทุกท้องถิ่น 
7. มีสถานศึกษาท่ีสามารถให้บริการการศึกษาภาคบังคับได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบล 
8. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังยั่งยืน 20 ปี(2544-2564) ปลอดภัยชีวิต 

เศรษฐกิจมั่นคง ด ารงวัฒนธรรม  เลิศล้ าทรัพยากร 
9. ความสุขระดับจังหวัดอยู่ในเกณฑ์สุขระดับมาตรฐาน 

10. มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานน้ าแนวเทือกเขา
บรรทัดวัสดุการเกษตร ต้นไม้ ยางพารา ปาล์ม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

11. มีแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์และฝูงพะยูนที่ใกญ่ที่สุดในเอเซีย 
12. มีระบบการขนส่งสินค้าทั้งทางน้ าและทางรถไฟ หรือระบบราง ได้แก่ ท่าเทียบเรือของรัฐ

และเอกชนรวม 4 ท่า เป็นช่องทางส่งสินค้าภาคใต้ไปปีนังและทั่วโลกส าหรับระบบการ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ  มีแห่งเดียวในฝั่งอันดามัน 
 

จุดอ่อน(Weakness) 
1. การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตการเกษตรและการท่องเที่ยวมีน้อย 
2. โครงสร้างพื้นฐานหลักไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
3. ขาดแคลนแรงงาน แรงงานฝีมือ ในการผลิตด้านเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการ

ท่องเที่ยว 
4. ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
5. ประชาชนเจ็บป่วยและตายด้วยโรคหรือสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น 

มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดัน และอุบัติเหตุ 
6. คุณภาพทางการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามค่าเฉลี่ยของประเทศ 
7. จ านวนครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีไม่เพียงพอกับชั้นเรียน 
8. สิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการที่จะได้รับการบริการยังไม่ครอบคลุมด้านการศึกษาและการ

ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
9. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ 

10. มีการบุกรุกป่าไม้และท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
11. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ขยะ น้ าเสีย ป่าไม้) ขาดการบูรณา

การที่มีประสิทธิภาพ 
12. การบริหารและการจัดการองค์ความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้าน  กลุ่มอาชีพ และองค์กรเกษตรกร 

ขาดความเข้มแข็ง 
13. ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีน้อย 

 

โอกาส(Opportunity) 
1. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2. มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกของประชาคมอาเซียนในด้าน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน 

3. นโยบาย IMT GT ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยส่งเสริมให้
มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

4. ตลาดสินค้าฮาลาลขยายตัวเพิ่มข้ึน 
5. มีการส่งเสริมให้ประชาชนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
6. นโยบายรัฐบาลการท างานแบบมีส่วนร่วม(นโยบายเครือข่ายประชารัฐ) 
7. นโยบายของรัฐบาลด้านการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ 
8. การพัฒนานโยบายสาธารณะตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

 

อุปสรรค (Threat) 
1. ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามสภาพการผันผวนของค่าเงินและสภาวะเศรษฐกิจโลก 
2. การแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ข้อจ ากัดด้านนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศท่ีซับซ้อนไม่

เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนการท่องเที่ยวและอ่ืนๆ 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางธรรมชาติและภัยธรรมชาติ 
5. แรงงานต่างด้าว/ผิดกฎหมายและการอพยพย้ายถิ่นของประชากรต่างพ้ืนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูล SWOT รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ พบว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมีสถานภาพที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ จังหวัดมี
จุดแข็งทางเศรษฐกิจในระดับสูงและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสส าคัญอีกด้วย  การวิ เคราะห์
สถานการณ์ด้านสังคม พบว่าจังหวัดมีสถานการณ์โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง  แต่อย่างไร
ก็ตาม พบว่ามีโอกาสส าคัญที่จะมาช่วยขจัดจุดอ่อนด้านสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่าสถานการณ์โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งและนอกจากนั้นยังมีแนวโน้ม
ของอุปสรรคและข้อจ ากัดจากภายนอกเกิดขึ้นมากกว่าโอกาส ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว เป็นสถานการณ์ที่
ไม่น่าไว้วางใจ ส่วนสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดตรัง พบว่ามีสถานการณ์ที่น่า
พึงพอใจ คือ มีความโน้มเอียงมายังจุดแข็งและมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอุปสรรค 

 

2.1.4 สภาวการณ์การพัฒนาจังหวัดตรัง 
 

1)ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจจังหวัดตรังคาดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  จากการกระตุ้นการใช้จ่าย

ของภาครัฐ โดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภูมิภาคเพ่ิมขึ้นตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  สินค้าเกษตรหลักที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ได้แก่ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น  โดยเฉพาะยางพารา เนื่องจากมีความต้องการใช้ยางใน
ตลาดโลกเพ่ิมข้ึนจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟ้ืนตัว ส่วนปาล์มน้ ามันคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น
จากสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวย ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น ส่วนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นรายได้หลักส าคัญอีกด้านหนึ่งมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงบ้าง 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และจากสภาพอากาศ  ที่มีความแปรปรวนมากกว่าปรกติส่งผลให้
ฤดูกาลท่องเที่ยวสั้นลง 
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1.1 เศรษฐกิจภาพรวม  เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง  มีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 7 ของ
ภาคใต้ และล าดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับภาค
การเกษตรเป็นหลัก โดยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง มีมูลค่าเท่ากับ 67,347.73 ล้าน
บาท  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี 2559 ขึ้นกับภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยภาคเกษตรมี
มูลค่า 20,822.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 และการผลิตนอกภาคเกษตรมูลค่า 46,525.21 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.08 โดยสาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัด จ านวน 5 
สาขา ตามล าดับ ได้แก่  

(1) สาขาเกษตรกรรม มูลค่า 20,822.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  30.92 
(2) สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า 10,286.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.27 
(3) สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน

บุคคลและของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 8,469.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.58 
(4) สาขาการศึกษา มูลค่า 5,359.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.96 
(5) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 4,316.98 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 6.41 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2555 - 2559p 
สาขาการผลติ 2555r 2556r 2557r 2558r 2559p 
ภาคเกษตร 29,857.11 25,699.11 23,275.05 18,979.81 20,822.51 
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 29,857.11 25,699.11 23,275.05 18,979.81 20,822.51 

ภาคนอกเกษตร 40,807.74 40,899.96 40,823.69 42,357.04 46,525.21 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 191.66 235.35 196.03 293.79 392.57 
อุตสาหกรรม 9,352.10 9,246.37 8,768.52 9,604.16 10,286.19 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 908.34 1114.65 1,149.28 1,000.69 1047.35 
การก่อสร้าง 1,904.82 1,747.99 1,923.46 2,141.02 2,663.43 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน 

8,533.71 7,395.70 7,418.21 7,322.92 8,469.17 

โรงแรมและภัตตาคาร 794.35 881.99 891.36 1,046.56 1,266.16 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการ
คมนาคม 

2,672.44 2,828.37 3,750.93 3,607.01 3,990.08 

  สารสนเทศและการสื่อสาร 538.35 513.63 496.88 524.94 378.43 
  กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,625.81 3,413.79 3,752.17 3,931.45 4,316.98 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ
บริการทางธุรกิจ 

2,380.89 2,751.54 1,732.71 1,840.45 1,942.15 

  กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค 33.32 39.58 45.25 48.21 57.07 
  กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนบริการ 288.36 279.80 294.83 342.69 398.03 

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 
รวมท้ังการประกัน สังคมภาคบังคับ 

3,333.74 2,997.51 2,332.30 2,584.89 2,656.83 

การศึกษา 4,773.81 4,781.08 5,238.64 5,048.43 5,359.76 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 2,128.06 2,307.18 2,430.07 2,551.28 2,701.02 

  ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 90.97 92.59 92.23 92.48 115.51 
  กิจกรรมบริการอื่น ๆ 257.02 272.85 310.84 376.07 484.49 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด 70,664.85 66,599.07 64,098.74 61,336.85 67,347.73 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด ตอ่คน (บาท) 116,184.34 108,695.33 103,902.36 98,753.09 107,719.61 

ประชากร (1,000 คน) 608.21 612.71 616.91 621.11 625.21 
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1.2  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)  ในช่วงปี 2556-2558 มีอัตรา
การขยายตัวติดลบ โดยเริ่มมีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมสูงขึ้น จากร้อยละ -17.67 ในปี 2556 เป็น    
-5.75 และ-3.75 ในปี 2557 และปี 2558 ตามล าดับ จนในปี 2559 เพ่ิมขึ้นเป็น 5.07 ส าหรับ
มูลค่าเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  ในปี 2555-2558     
มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราการตัวติดลบมาโดยตลอด โดยมีอัตราการขยายตัว  -29.99 , -13.93 
และ -9.43 ตามล าดับ  และในปี 2559 มีอัตราการขยายตัว -10.54 สาขาการผลิตที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูง  ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และการศึกษา โดยมีอัตราการ
ขยายตัวสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) ปี 2555-2559 
 

 
 
 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) ในช่วงปี 2555-2559 จ าแนกรายสาขา 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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มูลค่าและอัตราการขยายตัวของ GPP 
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1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2559 มีมูลค่า 107,719.61 
บาท/คน/ปี อยู่ในล าดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  และล้าดับที่ 8 ของภาคใต้ ในปี 
2556–2558 มีอัตราการขยายตัวติดลบต่อเนื่อง  โดยมีอัตราการขยายตัว -17.67, -5.75 และ -3.75 
ตามล าดับ 

 

มูลค่าและอัตราการขยายตัว GPP per Capita จังหวัดตรัง ปี 2555-2559 
 

 
 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP Per Capita) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ป ี2555-2559 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Captital) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
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1.4 ภาคการเกษตร 
1)  มูลค่าเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรม คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ30.92 ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นมูลค่าจากภาคเกษตรเป็นหลัก  โดยมีพืช
เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  จึงควรส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพยางพาราและสนับสนุนการแปรูปเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

พ้ืนที่ปลูกยางพารา ปี พ.ศ.2558 - 2560 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

ข้อมูลการท้าสวนยางจังหวัดตรัง ปี 2557-2559 
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ผลผลิตยางพารา ปี พ.ศ.2558 – 2560 

 
                                      
                                                          

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ปี พ.ศ.2558 - 2560 
 

 
 

ที่มา : สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
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ข้อมูลการท าปาล์มน้ ามันจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2558-2560 

พืน้ท่ีปลกู (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม) 

ข้อมูลการท้าสวนปาล์มน ้ามันจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2558 – 2560 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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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ผลผลิตปาล์มน้ ามัน ปี พ.ศ.2558 – 2560 

 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ปาล์มน้ ามัน ปี พ.ศ.2558 – 2560 

 
8.5 ภาคอุตสาหกรรม 

1) มูลค่าเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 15.27 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในช่วงปี 2556-2559 มีอัตรา
การขยายตัวร้อยละ -16.74, -1.13, -5.17 และ 17.31 ตามล าดับ โดยมีการขยายตัวติดลบ
ต่อเนื่องในช่วงปี 2556-2558 
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2)  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2560  มีโรงงาน จ านวน 
629  โรงงาน  มีจ านวนเงินลงทุนเท่ากับ 17,156.24 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ านวน
เงินลงทุนเท่ากับ 12,049.57 ล้านบาท   

3) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด ฐานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารอุตสาหกรรม ซ่ึงมีโครงสร้างในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมใน
ภาคใต้โดยรวม ทีส่่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  ส าหรับแนวโน้มในการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น  จากปัจจัยสนับสนุนของการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ  ซึ่งมแีนวโน้มสนับสนุนเงินลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ตั้งแต่ ปี 2557 
ส่งผลให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยสาขาที่ทีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ของจังหวัด ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา ประกอบด้วยแปรรูปไม้ยางพารา ผลิตไม้     
วีเนียร ์และเครื่องเรือนไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้ (โต๊ะ,เก้าอี้ ตู้ ชั้นวางของ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ห้ิงพระ ไม้ประสาน) 
2) อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ,น้ ายางข้น/ยางแท่ง/ยางสก
ริมเครฟสกิมบล็อก, ยางผสม (Compound Rubber), ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแห้ง/ยางแผ่นรมควัน และยาง
แผ่นรมควันอัดก้อน 3) อุตสาหกรรมรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) 

1.6  การค้าชายแดน 
 การค้าชายแดน ในช่วงปี 2557-2560 มีมูลค่าลดลง โดยในปี ๒๕60 มูลค่าการค้า
ชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง  มีมูลค่าการค้ารวม 18,155.22 ล้านบาท  ลดลงจากปี 
๒๕๕7 ที่มีมูลค่า 21,387.15 ล้านบาท  โดยมีมูลค่าการส่งออก จ านวน 17,409.22 ล้านบาท  มูลค่า
การน าเข้า 746.394 ล้านบาท  ประเภทสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพารา
แปรรูป และปูนสิเมนต์เทา สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน เครื่องจักรและเครื่องกล, สายพาน
ระบบล าเลียง   

มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕6– ๒๕60 
 

รายการ 
มูลค่าการค้า ปี ๒๕๕6 – ๒๕๕8 (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 2560 

มูลค่าการค้ารวม 21,387.15 11,554.450 16,272.49 
 

18,155.22 
 มูลค่าการส่งออก 20,689.09

2 
10,970.912 15,766.97 17,409.22

0000000
1111100

100 
 

746 

มูลค่าการน าเข้า 698.059 583.542 505.517 746.394 

ดุลการค้า 19.991.03
3 

10.387.370 15,261.453 16,662.82
6  

ที่มา :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง  
 

1.8 ภาคการท่องเที่ยว 
1) มูลค่าเศรษฐกิจสาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีบทบาทเพ่ิมขึ้นและมีอัตราการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 2) การท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งรายได้ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง  จังหวัดตรังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามตั้งแต่ท้องทะเลจนถึงภูเขาสูง (ป่า เขา นา เล) และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลากหลายเนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตและเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง
ปัจจุบัน  ได้สั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นมรดกตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภัย และอาหารการกิน  
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ในระหว่างปี 2556-2560 รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2560 มีรายได้ 9,028.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556  ที่มีรายได้ 
6,679.38 ล้านบาท โดยในปี 2557-2560 มีรายได้จากการท่อเงเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น และมี อัตราการ
ขยายตัว ร้อยละ 89.73, 26.88 , 14.52 และ 9.71 ตามล าดับ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่มีแนวโน้ม
ลดลง 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็น
กลุ่มที่ใช้จ่ายสูงสุด โดยปี 2559 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 2,644.80 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 2,268.79  
ล้านบาท ในปี 2555 ส าหรับระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในจังหวัดมีแนวโน้มลดลง โดยใน
ปี 2559มีระยะเวลาพ านักเฉลี่ย 2.42 วัน ลดลงจาก 2.72 วัน ในปี 2555 
 ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยจังหวัดตรังได้รับการส่งเสริมตามโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด 
ซึ่งท าให้จังหวัดตรังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นประกอบกับในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้มีการปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจาก Value for Money ไปสู่ Value for 
Experience ชูจุดขาย “ประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น” ซึ่งจังหวัดตรังมีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอาหารการกิน (ติ่มซ า หมูย่าง หมี่น้ าเลี้ยว กุ๋ยช่าย) การละเล่น (หนังตะลุง มโนราห์ ลูกลม) 
ประเพณีวัฒนธรรม (พิธีวิวาห์ใต้สมุทร งานตรุษจีน งานถือศิลกินผัก งานลากพระและวัฒนธรรมสัมพันธ์
จังหวัดตรัง) และงานหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ์จากจาก อ.กันตัง ผ้าทอนาหมื่นศรี) อันจะเป็นสินค้า
ทางการท่องเที่ยวที่สามารถ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พ.ศ. 2556 – 2560 

 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน 1,281,663   1,308,968   1,414,663   1,469,811 1,514,092 

ชาวไทย 1,115,641   1,137,470   1,233,566   1,280,599 1,322,758 

ชาวตา่งประเทศ 166,022   171,498   181,097   185,212 191,334 

รายได้จากการท่องเที่ยว(ล้านบาท) 6,679.38 6,884.63 7,710.20 8,347.01 9,028.01 

ชาวไทย 5,495.48 5,651.54 6,340.73 6,890.69 7,423.38 

ชาวตา่งประเทศ 1,183.90 1,233.18 1,36.479 1,456.32 1,604.63 

ระยะเวลาพ้านักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว (วัน) 

2.48 2.43 2.40 2.42 2.42 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 2,344.22 2,414.42 2,533.78 2,644.80 2,778.44 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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รายได้/อัตราการขยายตัวจากการท่องเที่ยว ปี 2556 – 2560 
 

 
 

1.9 ผลิตภาพแรงงาน 
จังหวัดตรังมีมูลค่าด้านผลิตภาพแรงงานสูงกว่าระดับประเทศ ในปี 2559 มีค่า 192,795 

บาทต่อคนต่อปี ในขณที่ระดับประเทศมีค่า  386,413 บาทต่อคนต่อปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดย
ในช่วงปี 2556-2559 มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่า  170,678 , 185,543, 
177,194 และ192,795 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ ส าหรับผลิตภาพแรงงานของสาขา
เกษตรกรรม มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง  

 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1  ประชากร   
  1) อัตราการเกิด ในช่วงปี 2556 – 2560  ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ในปี 2556  มีอัตราการ
เกิด(ต่อประชากรพันคน) ร้อยละ 13.50, 12.86, 11.79, และ 10.54 ในปี 2560 มีอัตราการเกิด 
ร้อยละ 10.36 ส าหรับอัตราการตาย ในช่วงปี 2556 – 2560  มีอัตราการตาย(ต่อประชากรพันคน) 
ร้อยละ 13.50 , 12.86 , 11.79  ,10.54 และ 10.36 ตามล าดับ   
 2) อัตราการขยายตัวของประชากรในปี 2557-2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง  โดย
มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.42 0.32 , 0.14 และ 0.22 ตามล าดับ    

3) โครงสร้างประชากรของจังหวัดตรังมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราส่วนประชากรวัย
สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มภาระการพ่ึงพิงสูงขึ้นแต่ยังไม่มีปัญหาอัตราการพ่ึงพิงเนื่องจาก
ประชากรวัยเด็กยังคงลดลง 

สัดส่วนโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ จังหวัดตรัง ปี 2558-2560 
หน่วย : ร้อยละ 

2558 2559 2560 

0-14 15-59 
60ปี   
ขึ้นไป 

รวม 0-14 15-59 
60ปี   
ขึ้นไป 

รวม 0-14 15-59 
60ปี   
ขึ้นไป 

รวม 

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

รายได้จากการท่องเท่ียว  
(ล้านบาท) 
อตัราการขยายตวั 
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ก าลงัแรงงานรวม 

อตัราการวา่งงาน 

2.2  แรงงาน และการมีงานท้า 
 2.2.1 ก าลังแรงงานของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 2556– 2558 มีก าลังแรงงานที่ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีก าลังแรงงานรวม 419,453 , 373,731 และ 372,535 คน ตามล าดับ คิด
เป็นอัตราก าลังแรงงานลดลง ร้อยละ 0.61 , 10.83, 0.32  ตามล าดับ โดยในปี 2559 มีก าลัง
แรงงาน 379,369 คน เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2558 ที่มีจ านวน  372,535 คน 
จังหวัดตรังมี  
 2.2.2 จังหวัดตรังมีอัตราการว่างงานต่ ากว่าระดับประเทศ มีอัตราส่วนร้อยละ 0.68 ในขณะ
ทีร่ะดับประเทศ มีอัตราส่วน ร้อยละ 1.18  อัตราการว่างงาน ในปี 2556–๒๕59 มีแนวโน้มเพ่ิมชึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.34 ,0.42, 0.50 และ 0.72 ตามล าดับ ส าหรับ     
ปี 2560 มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.68 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราร้อยละ 0.72 

 
 
 
 

ก าลังแรงงานและอัตราการว่างงานจังหวัดตรัง ปี 2556-2560 
 

2.2.3 การมีงานท้า 
1) ผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

ประชากรจังหวัดตรังในปี 2560 พบว่ามีงานท าทั้งสิ้น 354,104 คน เมื่อจ าแนก
ตามกลุ่มผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 145,191 คน (ร้อยละ 41.00) 
รองลงมาได้แก่ ท างานส่วนตัว มีจ านวน 111,197 คน (ร้อยละ 31.40) และกลุ่มช่วยธุรกิจ
ครอบครัว 56,432 คน (ร้อยละ 15.94) ตามล าดับ 
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เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานจ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2559 และ ปี 2560  
 

            2) ผู้มีงานท้าจ้าแนกรายอุตสาหกรรม 
เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมของผู้มีงานท าพบว่ามีผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม โดย

เฉลี่ยมีจ านวน  170,290 คน (ร้อยละ 48.09 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) และ นอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมี
จ านวน 183,813 คน (ร้อยละ 51.91 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาที่มีผู้ท างานมากที่สุดโดยเฉลี่ย ได้แก่ 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง มีจ านวน 170,290 คน (ร้อยละ 48.09 ของจ านวนผู้มีงาน
ท าทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง   การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มีจ านวน 65,114 คน 
(ร้อยละ 18.39) และสาขาการผลิต มีจ านวน 33,569 คน (ร้อยละ 9.48) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในภาพรวมของ
จังหวัดกับปีก่อน โดยเฉลี่ย ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการมีงานท าเพ่ิมขึ้นสูงสุด ได้แก่ การ
จัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสีย มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นถึง ร้อยละ 144.50 ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัว
ของการมีงานท าลดลงมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีอัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 67.31  

 

เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2559 และปี 2560  
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3) ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ 
ปี 2560 ผู้มีงานท าของจังหวัดตรังเมื่อจ าแนกตามอาชีพ  ปรากฏว่าอาชีพที่มีผู้

ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง มีจ านวน 
162,705 คน (ร้อยละ 45.95) รองลงมาอาชีพ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 
มีจ านวน 72,119 คน (ร้อยละ 20.37) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและ การให้บริการ 
มีจ านวน 34,974 คน (ร้อยละ 9.88) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า ตลาด มีจ านวน 
12,119 คน (ร้อยละ 20.37) และอาชีพผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ มีจ านวน 15 ,167 คน (ร้อย
ละ 4.28) ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการท างานในสาขาอาชีพกับปีที่ผ่านมา พบว่าอาชีพ
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อัตราการท างานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 20.42 (เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 5,565 คน) ส าหรับอาชีพที่มีอัตราการท างานในสาขาอาชีพลดลงมากที่สุด พบว่า เสมียน มีอัตรา
การท างานลดลงร้อยละ 17.61 (จ านวน 2,148 คน)  

4) ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 ผู้มีงานท าในจังหวัดตรัง ปี  2560 พบว่าเป็นเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 83,270 คน (ร้อยละ 23.52) รองลงมาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่ า
กว่าประถมศึกษา จ านวน 81,408 คน (ร้อยละ 22.99) ระดับอุดมศึกษา จ านวน 75,825 คน (ร้อยละ 
21.41) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 64,408 คน (ร้อยละ 18.19) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 44,621 คน (ร้อยละ 12.60) และผู้มีงานท าที่ไม่มีการศึกษา มีจ านวน 4,270 คน (ร้อยละ 
1.21) ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 
 

3 
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5)  แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม จังหวัด
ตรังมีผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ต่ ากว่าระดับประเทศ  ในปี 2559  มีสัดส่วนร้อยละ 
17.56  ในขณะที่ระดับประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 36.69 แต่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2555–2558 มีสัดส่วนผู้อยู่ ในระบบประกันสังคม ร้อยละ 12.64 ,13.44, 
15.77,17.26 และ 17.56 ตามล าดับ  

 

  2.3 การศึกษา   
  2.3.1 ในปี 2560 จังหวัดตรังมจี านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศเล็กน้อย 
โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.50 ปี ในขณะที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ระดับประเทศ 9.62 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ในระหว่างปี 2557- 2560 มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
9.60, 8.67 , 8.90 และ 9.50 ตามล าดับ 
 2.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
  1) ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 (ค่าเฉลี่ย 5 วิชาภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ในปี 2559 จังหวัดตรังมีผลการสอบสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีผลการ
สอบ O-NET ชั้น ป.6 เฉลี่ยร้อยละ 45.95 ในขณะที่ระดับประเทศ มีผลสอบเฉลี่ย ร้อยละ 42.67 
และมีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยมีคะแนนเฉลี่ย ในปี 2556-2559  ร้อยละ 40.14, 41.94 ,39.78 
และ 45.95  ในปี 2559 ตามล้าดับ 
  2) ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ในปี 2560 จังหวัดตรังมีผลการสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ โดยมีผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 เฉลี่ยร้อยละ 35.86 ในขณะที่ระดับประเทศ มีผล
สอบเฉลี่ย ร้อยละ 33.75 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557-2559 ร้อยละ 
34.88, 39.78 ,40.22 ตามล าดับ และลดลงเป็นร้อยละ 35.86 ในปี 2560  
  3) ส าหรับผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในปี 2560 จังหวัดตรังมีผลการสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ โดยมีผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 เฉลี่ยร้อยละ 34.67 ในขณะที่ระดับประเทศ มีผล
สอบเฉลี่ย ร้อยละ 32.33 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557-2559 ร้อยละ 
31.99, 36.12 ,35.98 ตามล าดับ และลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 34.67  ในปี 2560  

 

ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปี 2557-2560 
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2.4 สาธารณสุข 
     2.4.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น จ านวนและสัดส่วนแพทย์ในปี 

2555-2558 มีจ านวนแพทย์เพ่ิมขึ้น โดยมีจ านวน 177 ,211 ,226 และ 250 คน ตามล าดับ 
สอดคล้องกับสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรที่มีสัดส่วนลดลง จ านวน 3,555, 3,005 2,820 และ 2,557 
คน ตามล าดับ  โดยในปี 2559 มีจ านวนแพทย์ลดลงเล็กน้อยเป็น   246  คน และมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็น 2,602  
      2.4.2 การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคส าคัญ ในปี 2559 จังหวัดตรังมีอัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคส าคัญ จ านวน 6,303.81 คนต่อประชากรแสนคน ในขณะที่
ระดับประเทศ จ านวน  6,090.13 คนต่อประชากรแสนคน  ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 
โรคส าคัญมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมา คือ โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็งและโรคหลอดเลือด  

 

การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคส าคัญ ปี 2556-2559  
 

 
 

ทีม่า : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 
 

     2.4.3  สัดส่วนคุณแม่วัยใส 15 - 19 ปี ในปี 2559 จังหวัดตรังมีสัดส่วนคุณแม่วัยสูง
กว่าระดับประเทศ เล็กน้อยโดยมีสัดส่วนร้อยละ 42.88 ต่อประชากรพันคนคน ในขณะที่
ระดับประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ42.46 สัดส่วนคุณแม่วัยใสมีแนวโน้มลดลงโดยในปี 2556-2559 มี
สัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 48.75 ,45.28 ,44.52 และ 42.88 ตามล าดับ 

 

2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         2.5.1 สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (คดีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 2 กลุ่ม 1) คดีร่างกายและเพศ 2) คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์) ปี 2556-2558 เพ่ิมขึ้น โดย
มีคดีต่อประชากรแสนคน จ านวน 674, 718, 727 ตามล าดับ และลดลงในปี 2559 เป็น  565 คดีต่อ
ประชากรแสนคน ส าหรับในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 906 คดีต่อประชากรแสนคน คิดเป็นสัดส่วน 141 สูงกว่า
ระดับประเทศท่ีมีสัดส่วน  126  
 

1,458.41 
1,325.71 

1,628.70 
1,509.90 

1,116.75 1,108.89 

1,363.69 1,335.71 

2,071.36 
1,945.74 

2,555.14 
2,445.38 

521.63 498.44  685.05  
 518.04  

383.92 407.75  491.38   494.76  

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

2556 2557 2558 2559 

รายงานการเจ็บป่วย 5 โรคส้าคัญ 

หวัใจ 

เบาหวาน 

ความดนั 

หลอดเลือด 

มะเร็ง 

ร้อยละ 



86 | แผนพฒันาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปี 2556-2560 
 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

รายการ 
2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
ประเทศ 74,096 114 71,609 110 74,849 114 59,862 91 83,474 126 

ภาคใต ้ 13,167 144 13,135 143 12,765 137 10,953 117 13,589 145 

กลุ่มจังหวัดภาคใต ้
ฝั่งอนัดามัน 

3,052 139 3,423 154 3,300 146 2,914 128 3,914 171 

ระนอง 123 70 189 107 196 105 213 113 247 130 

พังงา 325 125 306 117 344 130 347 131 482 180 

ภูเก็ต 938 254 1,051 278 861 223 749 190 1,051 261 

กระบี ่ 688 153 793 174 795 172 698 150 835 178 

ตรัง 674 106 718 112 727 113 565 88 906 141 

สตูล 304 98 366 117 377 119 342 108 393 123 
 

2.6 ความยากจน  
สัดส่ วนคนจนของจังหวัดตรั ง ปี  2560 มีสัดส่วนร้อยละ 11.69  สู งกว่ า

ระดับประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 7.87 ในช่วงปี 2556-2560 มีสัดส่วนร้อยละ 9.21, 11.08 ,7.39, 
15.93 และ 11.69  ตามล าดับ  สัดส่วนคนจนจังหวัดตรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2560 มี
สัดส่วนร้อยละ 11.69  เพ่ิมขึ้นงจากปี 2556 ทีมี่อัตราร้อยละ 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 
ภาคใต ้ 11.00 13.79 9.92 12.35 11.84 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 6.67 6.96 5.95 8.73 
 

ระนอง 15.31 15.85 12.06 16.62 16.9 
พังงา 2.45 2.32 7.89 5.12 3.41 
ภูเก็ต 

 
0.72 0.63 0.52 0.07 

กระบี่ 8.47 4.70 3.10 6.35 5.03 
ตรัง 9.21 11.08 7.39 15.93 11.69 
สตูล 5.10 6.87 7.71 5.81 10.23 
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3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1  พ้ืนที่ปาไม้ พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยมีพ้ืนที่ 660,877.45 ไร่ ในปี 
2556 เพ่ิมขึ้น เป็น 673,000.44 ไร่ ในปี 2558 สอดคล้องกับสัดส่วนพ้ืนทีป่าไม้ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จากร้อยละ 22.35 เป็นร้อยละ 22.76  ส าหรับอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ป่า ในปี 
2556-2558 มีอัตราการขยายตัว คิดเป็นร้อยละ -1.09 ,0.65, 1.18 ตามล าดับ  
 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ มีสาเหตุเพ่ือใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูกยางพาราปาล์ม
น้ ามัน หรือพืชเกษตรต่างๆ โดยการตัดโค่นต้นไม้ปรับสภาพพ้ืนที่จากป่าธรรมชาติเดิม มีการกระท า
ลักษณะดังกล่าวอยู่ทั่วไป จากราษฎรในพ้ืนที่ และลักษณะนายทุนในบางพ้ืนที่อยู่ในท้องที่ทุกอ าเภอของ
จังหวัดตรัง   นอกจากนี้ ยังเป็นการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือการค้า โรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐกรรม 
และการใช้ก่อสร้างบ้านเรือนของราษฎร ดังนั้น จังหวัดจึงควรสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3.2 พ้ืนที่ป่าเลน มีแนวโน้มลดลง โดยมีพ้ืนที่ 220,975 ไร่ ในปี 2552 ลดลงเป็น 
211,625ไร่ ในปี 2557 ปัญหาการบุกรุกป่าเลนมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ีอใช้ที่ดินในการประกอบ
อาชีพประมงและเกษตรกรรมและก่อสร้างที่พักอาศัยริมทะเล  ทั้งนี้ ในปี 2559 ปัญหาการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากราษฎรไม่นิยมการเลี้ยงกุ้งกุลาด า และประกอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และควบคุมพ้ืนที่ได้   

3.3 ปริมาณขยะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2559 ปริมารขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัด 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  และเมื่อพิจารณาปริมาณขยะตกค้างพบว่ามี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2559 มีปริมาณขยะตกค้าง จ านวน 80,407.50 ตัน ลดลง
จากปี 2558 ที่มีจ านวน 163,080.00 ตัน และลดลงจากปี 2557 ที่มีปริมาณขยะตกค้าง จ านวน 
212,719.20 ตัน ส าหรับจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการในการเก็บรวบรวมและก าจัด
ขยะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  โดยในปี 2559 มีจ านวน 63 แห่ง เพ่ิมขึ้น 6 แห่ง จากปี 2557 ที่มีจ านวน 57 
แห่ง คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.53 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการควรเร่ง
ปรับปรุงและพัฒนาการก าจัดขยะให้ได้มาตรฐานเพ่ือลดปริมาณขยะ  รวมทั้งเพ่ิมจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการให้มากขึ้น  ส าหรับปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์  ในปี 2559  มี
ปริมาณขยะท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 39.10 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยจังหวัดตรัง
มีปริมาณขยะท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในภาคใต้  

 
2.2 เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวดัตรัง 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 จัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕1  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นในจังหวัด   
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ดังนั้น แนวคิดหลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 
นอกจากให้ความส าคัญกับประชาชนในท้องถิ่นและภาคีการพัฒนาในทุกระดับแล้ว จังหวัดยังได้น า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม       
มาเชื่อมโยงลงสู่แผนพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ทีไ่ด้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย โดยก าหนดแนวทางการ
พัฒนาหลัก  ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า 
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่พ้ืนทีเ่ชื่อมโยง รวมทั้ง ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  

3.วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  ให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค 
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ตลอดจน
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ 
สู่การปฏิบัตินั้น จังหวัดได้ศึกษารวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง แล้วน าผลการ
วิเคราะห์มาก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  โดยได้ก าหนดทิศทางประเด็นการพัฒนาจังหวัดในด้านสร้างฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดท าแผนงาน/โครงการที่
จ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  โดยเน้นการเพ่ิม
รายได้จากพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน  รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลิตภาพยางพาราและปาล์มน้ ามัน  สนับสนุนการแปรูปเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามัน ในด้านการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ส าหรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    จังหวัดให้ความส าคัญกับการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 ได้ก าหนดเป้าหมาย
ที่จะต้องบรรลุอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม   
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2.2.1.วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดแีละยั่งยืน 

 

2.2.2 พันธกิจ  
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความม่ัง

คั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   

                                                                                                                                                                                       

2.2.3 เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ 
 
2.2.4 ค่าเป้าหมายเป้าประสงค์รวม 

 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัด/เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

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
เพิ่มข้ึนจากค่าปี
ฐาน ไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 1 

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
เพิ่มขึ้นจากค่าปี
ฐาน ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 12 

อัตราการเพิ่มข้ึน
ของรายได้การ
ท่องเที่ยว               
ปี 2555 - 2558  
เฉลี่ยร้อยละ 
12.00 

12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 13.00                                                                      

1. วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง  
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัด/เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 
– 

2565 
2.   ยกระดับ

คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน   
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
สังคมและ
ส่งเสริม
การศึกษา  
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1 ร้อยละผู้อยู่ใน
ระบบระกันสังคม
ต่อก าลังแรงงาน
เพิ่มข้ึนจากค่าปี
ฐาน 

อัตราผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
ก าลังแรงงาน ปี 
2555 - 2557 
เฉลี่ย ร้อยละ 
14.41 

18.00 18.25 18.50 18.75 19.00 18.50 

2. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย (O-Net) 
ม.3 ที่เพิ่มขึ้น 

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 

อัตราการจบักุมคดี
ฐานความผิด
เกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ   
ปี 2558 -2560 
เฉลี่ยจับกุมได้ 
ร้อยละ 81.55 

83 84 85 86 87 85 

 4. อัตราการจบักุม 
คดีฐานความผดิ
เกี่ยวกับทรัพย์
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

อัตราการจบักุมคดี
ฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์     
ปี 2558 -2560 
เฉลี่ยจับกุมได้  
ร้อยละ 70.33 

72 73 74 75 76 74 

 5.  ร้อยละของ
ระดับความสุข
ของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น  

ระดับความสุข
ครัวเรือน   
ปี 2556-2558  
เฉลี่ย 8.10 

8.40 8.45 8.50 8.55 8.60 8.50 
 

6.  อัตราการตาย 
(ต่อประชากร
แสนคน)  ดว้ย
โรคหัวใจลดลง
ไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 

อัตราการตาย(ต่อ
ประชากรแสนคน) 
ด้วยโรคหัวใจ ปี 
2556-2558   
เฉลี่ย ร้อยละ 
46.83 

47 48 49 
 

50 51 49 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัด/เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2561 

3. ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
ความสมบูรณ์
และสิ่งแวดล้อม
ดี ตลอดจน    
มีการบริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการ 

 

1.  พื้นที่ป่าเพิ่มข้ึน   
ร้อยละ 

พื้นที่ปา่เพิ่มข้ึนจาก 
ปี 2556-2557 
เฉลี่ยเพิ่มข้ึน    
ร้อยละ 0.65 

0.5 1 1.5 2 2.5 2.5 

2. ปริมาณขยะใน
จังหวัดลดลง 
ร้อยละ 

ปริมาณขยะใน
จังหวัด ลดลงจาก 
ปี 2556-2557 
เฉลี่ยลดลง     
ร้อยละ 0.74 

2 3 4 5 6 4 

 

2.2.5 ยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ 

และมีความยั่งยืน 
 

2.2.6 เป้าประสงค์และแผนงาน/กลยุทธ์ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจงัหวัดด้านเกษตรกรรมและ 
 อุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

1. รายได้จากการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
2. จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมส าหรับด้านการเกษตรอุปโภค–บริโภค 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 
6. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพาณิชย์ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนให้มีคุณภาพเพื่อ
สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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แผนงาน/กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว 
2. ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็น

ระบบ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
 การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 

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

 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่

ต าบล 
3. ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ 

แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับ

ทุติยภูมแิละตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื นที่ และมีความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือให้มีความ

พร้อมในการบริหารจัดการ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีการบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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แผนงาน/กลยุทธ์ 
1. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วม     

ของประชาชน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น

ระบบ 
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ส่วนที่ 3 

 

แบบ จ.1                                                 

ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด

และบัญชีแผนงาน/ชดุโครงการ  
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แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561–2565 

 

วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน  

ประเด็นการพัฒนา 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 

แผนงานที่ 1 
พัฒนาการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 
จัดหาแหล่งน  าเพิ่มเติมส าหรับด้าน
การเกษตรอุปโภค – บริโภค 
แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
แผนงานที่ 5 
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 
แผนงานที่ 6 
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าและการพาณิชย์ 

ตัวชี วัดที่ ๑ 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
เพ่ิมขึ นจากค่าปีฐาน ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 

 
อัตราการขยายของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรเฉลี่ย ปี 
2557-2559 ร้อยละ -0.81 

 

 
1.00 

 
1.25 

 
1.50 

 

 
1.75 

 
2.00 

 
1.50 

ตัวชี วัดที่ 2 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ นจาก
ค่าปีฐาน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 1  

 
อัตราการขยายของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรม     
ปี 2557 -2559  ร้ อ ย ล ะ      
-7.90 

 
1.00 

 
1.25 

 
1.50 

 
1.75 

 
2.00 

 
1.50 

แบบ จ. 1 
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ประเด็นการพัฒนา 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
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนให้มี
คุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานที่ 1 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ 2 
ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว 
แผนงานที่ 3 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แผนงานที่ 5 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ 6 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี วัดที่ 1 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนา เพ่ิมขึ นอย่างน้อย 
ปีละ 2 แห่ง 

 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนา  ปี 2557-2559 
เฉลี่ย จ านวน 2 แห่ง 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

ตัวชี วัดที่ 2 
อัตรารายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ นจากค่าปีฐาน ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 12  

 
อัตราการเพ่ิมขึ นของรายได้
การท่องเที่ยวปี 2557 - 2560  
เฉลี่ย ร้อยละ 12.00 

 
12.00 

 
12.50 

 
13.00 

 
13.50 

 
14.00 

 
13.00                                                                      

ตัวชี วัดที่ 3 
อัตราจ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ นจากค่าปีฐานไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 9                     

 
อัตราการเพ่ิมขึ นของ
นักท่องเที่ยว ปี 2558 - 2560 
เฉลี่ย ร้อยละ 8.56 
 

 
9.00 

 
10.00 

 
11.00 

 
12.00 

 
13.00 

 
11.00 
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ประเด็นการพัฒนา 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 

แผนงานที่ 1 
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม 
วัฒนธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง ปลอดภัย 

ตัวชี วัดที่ 1 
อัตราการตั งครรภ์ในหญิงอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี ลดลงไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

 
อัตราการตั งครรภ์ในหญิงอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี ปี 2557-
2559 เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 
13.80 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
16.00 

ตัวชี วัดที่ 2 
อัตราการจับกุมคดีฐานความผิด
เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ
เพ่ิมขึ นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

 
อัตราการจับกุมคดีฐานความผิด
เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ   
ปี 2558 -2560 เฉลี่ย
จับกุมได้ ร้อยละ 81.55 

 
83 

 
84 

 
85 

 
86 

 
87 

 
85 

ตัวชี วัดที่ 3 
อัตราการจับกุมคดีฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์เพ่ิมขึ นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 

 
อัตราการจับกุมคดีฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2558 -
2560 เฉลี่ยจับกุมได้      
ร้อยละ 70.33 

 
72 

 
73 

 
74 

 
75 

 
76 

 
74 

แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในขับเคลื่อน
ต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพื นที่ต าบล 

ตัวชี วัดที่ 4 
ร้อยละของต าบลผ่านเกณฑ์
การประเมินต าบลพัฒนา
คุณภาพชีวิต                                                                                                                                                            

 
เป็นข้อมูลใหม่ยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูล 

 
N/A 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 
72.50 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 

ตัวชี วัดที่ 5 
จ านวนผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก คนไร้ที่พ่ึง และ
ขอทาน ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ (คน) 

 
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก คน
ไร้ที่พ่ึง และขอทาน ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ ในปี 
2557-2559 เฉลี่ยจ านวน 
167 คน 

 
250 

 
300 

 
350 

 
400 

 
450 

 
350 

 แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงาน
ในระบบและนอกระบบ แรงงาน
ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี วัดที่ 6 
ร้อยละของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาสได้รับโอกาสการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี 2557-
2559 เฉลี่ย ร้อยละ 79.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
75 

 

 
80 

 

 
85 

 

 
90 

 

 
95 

 
85 

ตัวชี วัดที่ 7 
ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ
บริการมีงานท า 

 
แรงงานที่ได้รับบริการมีงาน
ท า ในปี 2556-2559 เฉลี่ย 
ร้อยละ 58.68 

 
67 

 
70 

 
73 

 
76 

 
79 

 
73 

 ตัวชี วัดที่ 8 
อัตราการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

 
อัตราการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ในปี 2555-2559 
เพ่ิมขึ น เฉลี่ย ร้อยละ 2.90 

 
3.00 

 
3.50 

 
4.00 

 
4.50 

 
5.00 

 
4.00 

  ตัวชี วัดที่ 9 
ร้อยละของคนพิการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ร้อยละของคนพิการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี 2557 -2559   
เฉลี่ย ร้อยละ 81.36 

 
75 

 

 
80 

 

 
85 

 

 
90 

 

 
95 

 
85 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

  ตัวชี วัดที่ 10 
ร้อยละของเครือข่ายด้านสังคม
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ 

 
ร้อยละเครือข่ายด้านสังคม
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ  ปี 2557-2559  
เฉลี่ย ร้อยละ 81.41 

 
83 

 
85 

 
88 

 
91 

 
94 

 
88.20 

  ตัวชี วัดที่ 11 
ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน
เพ่ิมขึ นจากค่าปีฐาน 

 
อัตราผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อก าลังแรงงาน ป ี2555 - 
2558 เฉลี่ย ร้อยละ 14.41 

 
18.00 

 
18.25 

 
18.50 

 
18.75 

 
19.00 

 
18.50 

 แผนงานที่ 5 
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบ
องค์รวมและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

ตัวชี วัดที่ 12 
อัตราการตายตาย(ต่อ
ประชากรแสนคน) ด้วยโรค 
มะเร็ง  ลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

 
อัตราตาย (ต่อประชากรแสน
คน)ด้วยโรคมะเร็ง ปี2556-
2558 เฉลี่ย ร้อยละ 74.22 

 
75 

 
76 

 
77 

 
78 

 
79 

 
77.00 

ตัวชี วัดที่ 13 
อัตราการตาย (ต่อประชากร
แสนคน)ด้วยโรคหัวใจ ลดลงไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 

 
อัตราตาย(ต่อประชากรแสน
คน) ด้วยโรคหัวใจ ปี 2556-
2558 เฉลี่ย ร้อยละ 46.83 

 
47 

 
48 

 
49 

 

 
50 

 
51 

 
49.00 

 ตัวชี วัดที่ 14 
อัตราการตาย (ต่อประชากร
แสนคน) ด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง ลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

 
อัตราตาย(ต่อประชากรแสน
คน) ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ปี 2556-2558 เฉลี่ย     
ร้อยละ 36.52 

 
37 

 
38 

 
39 

 
40 

 
41 

 
39.00 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

 ตัวชี วัดที่ 15 
อัตราการตาย (ต่อประชากร
แสนคน) ด้วยอุบัติเหตุขนส่ง 
ลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

 
อัตราตาย (ต่อประชากรแสน
คน) ด้วยอุบัติเหตุขนส่ง ป ี
2556-2558 เฉลีย่ ร้อยละ 
30.90 

 
31 

 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
33.00 

 แผนงานที่ 6 
พัฒนาการศึกษาทุกระดับและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการ 

ตัวชี วัดที่ 16 
ร้อยละของค่าเฉลี่ย O-net   
ม.3 ที่เพิ่มขึ น  

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

 
39.00 

 
40.00 

 
41.00 

 
42.00 

 
43.00 

 
41.00 

 ตัวชี วัดที่ 17 
ร้อยละของผู้เรียนจบ
การศึกษาภายในระยะเวลา   
ที่หลักสูตรก าหนด  

 
ผู้เรียนที่จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
ในปี 2555-2557 เฉลี่ย 
ร้อยละ 36.04 

 
40 

 
45 

 
50 

 
55 

 
60 

 
50 

  ตัวชี วัดที่ 18 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ น  

 
จ านวนปีการศึกษาในปี 
2558-2560 เฉลี่ย 9.02 ป ี

 

 
10.45 

 
10.50 

 
10.55 

 
11.00 

 
11.05 

 
10.71 

ตัวชี วัดที่ 19 
ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคันและผู้พิการได้รับการ
ฝึกอาชีพ  

 
เป็นข้อมูลใหม่ยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูล 

 
65.00 

 
70.00 

 
75.00 

 
80.00 

 
85.00 

 
75.00 
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ประเด็นการพัฒนา 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 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/
พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
 

แผนงานที่ 1 
ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและ
ส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 

ตัวชี วัดที่ 1 
พื นที่ป่าเพ่ิมขึ นร้อยละ 

 
ร้อยละของพื นที่ป่าเพ่ิมขึ น 
จากปี 2561-2565 เฉลี่ย
ร้อยละ 0.5 

 
0.5 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
2.5 

แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน  า    
แหล่งน  าต่างๆ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

 

ตัวชี วัดที่ 2 
ร้อยละของแหล่งน  าผิวดินที่
ได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีของ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต์ของแหล่งน  าใน
จังหวัด (แม่น  าตรังและแม่น  า  
ปะเหลียน) 

 
แม่น  าตรังและแม่น  าปะ
เหลียนได้รับการตรวจและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี 
ปี 2561-2565 คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต ์

 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

  ตัวชี วัดที่ 3 
จ านวนพื นที่ท่ีได้รับการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งริมแม่น  า
และทะเลเพ่ิมขึ นอย่างน้อย     
ปีละ 1 แห่ง  

 
จ านวนพื นที่ท่ีได้รับการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริม
แม่น  าและทะเล ปี 2561-
2565 เฉลี่ย 1 แห่ง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี วัดที่ 4 
จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาระบบพลังงาน
ทางเลือก 

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

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
20 



 

101 | แผนพฒันาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2564 
 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ของแผนงาน ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- 
๒๕๖5 

 แผนงานที่ 4 
บุรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ตัวชี วัดที่ 5 
จ านวนชุมชนที่ได้รับองค์
ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ (ชุมชน) 

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

 
15 

 
15 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 
75 

 แผนงานที่ 5 
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการ
ขยะแบบบุรณาการและเป็นระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ตัวชี วัดที่ 6 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักวิชาการ เพิ่มขึ นจาก   
ปีฐาน  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลักวิชาการ ปี 
2561-2565 เฉลี่ย    
ร้อยละ 2 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
25 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ม่ันคงและย่ังยืน 

   7,574,000 - 5,050,000 12,050,000 5,050,000 29,724,000 

แผนงานที่ 1  
พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   - - 24,749,900 12,030,000 11,130,000 47,909,900 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าพืช
เกษตรสู่ระบบอินทรีย์ 

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ตรัง 

- - 7,807,200 - - 7,807,200 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
3,038,000 บาท ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนินการร่วม 

1.2 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
1,130,000 บาท ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตรัง หน่วยด าเนินการร่วม 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลเกาะสุกร อ าเภอประเหลียน จังหวัดตรัง 
440,000 บาท อ าเภอประเหลียน หน่วย
ด าเนินการร่วม 

1.4 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวพ้ืนเมือง
ตรัง 2,000,000บาท มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง     
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 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ 

1 2 ส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด
ตรัง 

  13,354,300 8,000,000 8,000,000 29,354,300 

2.1 กิจกรรมเพ่ิมปริมาณและประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อให้มีคุณภาพ งบประมาณ 4,330,980 บาท 

2.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและส ารอง
เสบียงสัตว์เพ่ือการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 1,822,940 บาท 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ ขยายพันธุ์การเลี้ยงไก่
ด า งบประมาณ 1,207,780 บาท 

2.4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”  งบประมาณ 
3,992,400 บาท 

2.5 กิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
แพะ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง หน่วยด าเนินการร่วม 

         

3. โครงการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิม
รายได ้

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดตรัง 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็น
ชาวประมงทะเลเพื่อรองรับการท าการประมงอย่าง
มีจรรยาบรรณ 

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - 600,000 - - 600,000 

5. โครงการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปลิงทะเล ต าบล
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - 988,400 900,000  1,888,400 
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 งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
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 2 ส านักงาน

เกษตรและ
สหกรณ์ 
จังหวัดตรัง 

- - - 1,130,000 1,130,000 2,260,000 

   - 32,906,000 3,998,000 6,000,000 - 42,904,000 

1 2 โครงการ
ชลประทาน
จังหวัดตรัง 

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

1 2 อ าเภอนาโยง 
 

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

1 2 สถานีพัฒนา
ที่ดินตรัง 

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

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

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

บัญชีรายการชุดโครงการ

ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ

6. โครงการพฒนาเกษตรกรรมยงยนสวถตรง

แผนงานที่ 2 
จัดหาแหล่งน  าเพิ่มเติมส าหรับด้านการเกษตรอุปโภค –
บริโภค
1. โครงการแก้มลิงทุ่งน้ าผุด ระยะที่ 3 ต าบลนาตาล่วง  

อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือ
การเกษตรห้วยแตบ หมู่ที่ 7,6 ต าบลนาโยงเหนือ 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

3. โครงการฝายชะลอน้ำเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อ
การเกษตร

4. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านทุ่งแดด หมู่ที่ 1
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพ่ือ 
การเกษตร

5. โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์กรที่ใช้น้ า
ชลประทานตรัง

1 2 โครงการ
ชลประทาน
จังหวัดตรัง 

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

5.1 ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์กรที่ใช้น้ า
ชลประทาน กลุ่มบริหาร คลองส่งน้ าสายใหญ่
ฝั่งซ้ายฝ่ายคลองนางน้อย งบประมาณ
2,000,000 บาท 

5.2 ก่อสร้างอาคาร คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
ประตูระบายน้ ากะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

5.3 ก่อสร้างอาคาร คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
ประตูระบายน้ าปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

   - - -  -  

แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ม่ันคงตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    39,820,000 23,196,000 3,752,000 3,752,000 70,520,000 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงแพะจังหวัดตรังอย่าง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- 13,820,000 10,000,000 - - 23,820,000 
 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4  
ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

3. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร
ประจ าต าบลนาท่ามเหนือ หมู่ที่ 2  อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์      
จังหวัดตรัง 

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

4. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดตรัง 

1 2 ส านักงาน
จังหวัดตรัง 

- - 13,196,000  - 13,196,000 
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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 

4.1 กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน
ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 3,752,000 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง หน่วย
ด าเนินการร่วม 

4.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 4,444,000 บาท วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี หน่วยด าเนินการร่วม 

4.3 กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 4,000,000 บาท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
หน่วยด าเนินการร่วม 

4.4 กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
โ ค ร งก า ร อัน เ นื่ อ ง ม า จ ากพระร าชด า ริ 
1,000,000 บาท ส านักงานจังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนินการร่วม 

         

5. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนว
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี จังหวัดตรัง  

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์      
จังหวัดตรัง 

- - - 3,752,000 3,752,000 7,504,000 

แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

   - 142,124,000 7,043,900 7,043,900 7,043,900 163,255,700 

1. โครงการสนับสนุนจักรรีดยางและตะกงพร้อมแผ่น
เสียบเพื่อผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP อย่าง
ยั่งยืน 

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์  
จังหวัดตรัง 

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

6. โครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิ
กระดังงา ข้าวเล็บนก และสร้างความยั่งยืนและ
เอกลักษณ์ของภาคใต้ 

2 2 ม.สวนดุสิต 
ศูนย์
การศึกษา
นอกที่ตั้งตรัง 

- 52,000,000 - - - 52,000,000 

7. โครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน SMEs และ 
OTOP ตรังยั่งยืน 

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

- - 3,516,200 3,516,200 3,516,200 10,548,600 

7.1 กิจกรรมบูรณาการภาคีพัฒนาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรัง
ยั่งยืน งบประมาณ 1,516,240 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 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 

7.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับสินค้าชุมชน งบประมาณ 
2,000,000 บาท ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง หน่วยด าเนินการร่วม 

8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับสินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 2 
 

ส านักงาน
อุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง 

- - - 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

9. โครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรังยั่งยืน 

1 2 
 

ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

- - - ๑,๕๒๗,๗00 ๑,๕๒๗,๗00 ๔,๕๘๓,๑๐๐ 

แผนงานที่ 5 
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และผู้ผลิตชุมชน 

   7,574,000 - - 7,000,000 - 14,574,000 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชประจ าถิ่นเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 

1 2 ส านักพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ตรัง 

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

4.1 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากต้น
จาก พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,634,400 บาท 

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

         

2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

1 2 สนง.เกษตร
จังหวัดตรัง 

7,574,000 - - 7,000,000  14,574,000 
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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 6 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการ
พาณิชย์ 

   - - 5,050,000 5,050,000 5,050,000 15,150,000 

1. โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพ
จังหวัดตรังสู่สากล 

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัดตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- - 5,050,000 5,050,000 5,050,000 15,150,000 

1.1 กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดตรังสู่
สากล งบประมาณ 4,200,000 บาท 

1.2 กิจกรรมยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนา
ผู้น า นักการค้าจังหวัดตรัง งบประมาณ 
850,000 บาท 

         

 
 
 
 
 



110 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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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 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

   94,510,500 1,023,711,800 551,809,400 316,611,000 937,739,100 2,924,381,800 

แผนงานที่ 1 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการ
ท่องเที่ยว 

   - 145,600,000 413,121,100 183,000,000 - 767,341,900 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่องเที่ยวทางทะเลวิถี
ชุมชนอันดามัน หมู่ที ่2 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอ      
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

1 2 สนงโยธาธิการ 
และผังเมือง 
จังหวัดตรัง 

- 48,500,000 - -  48,500,000 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่หัวงานอ่างเก็บน้ าคลองท่างิ้ว
อันเนื่อง มาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 1  ต าบลท่างิ้ว 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 2 โครงการ
ชลประทาน 

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

3. โครงการประติมากรรมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าอันดามัน 1 2 อ าเภอสิเกา - ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ - -  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลทวดเกาะสุกร  
หมู่ที่ 4 ต าบลกาะสุกร  อ าเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

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

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง ต าบลควนธานี อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

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

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขาตูเต๊ะ หมู่ที่ 4 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

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

7. โครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ าตูลูลูด หมู่ที่ 1   
ต าบล บางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

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

8. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขานุ้ย  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาไม้แก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - 8,456,000 - - 8,456,000 

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

1 2 อ าเภอ 
หาดส าราญ 

- - 11,751,200 - - 28,916,000 

10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า
ห้วยนางเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 ต าบล 
ห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 
 

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

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวหาด
คลองสน  หาดหัวหิน หาดคลองต่อ เขาเจ็ดยอด 
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

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

12. โครงการนิทรรศการถาวรภายในถ้ าเขาสามบาตร 
หมู่ที่ 4 ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

13. โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าชลประทานกะลา
เส อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 5,000,000 - 5,000,000 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรุลุงย่อง ต าบลคลองเต็ง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - - 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 

15. โครงการพัฒนาปรับปรุงถ้ าน้ าทิพย์ หมู่ที่ 7 บ้าน
หน้าลา ต าบลแหลมสอบ อ าเภอปะเหลียน   
จังหวัดตรัง 

3 2 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น /อบจ. 

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

16. โครงการพัฒนาหาดราชมงคลเพ่ือการท่องเที่ยว  
อันดามัน 

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขต
ตรัง 

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

17. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ้ าเลเขากอบ หมู่ที่ 1  
ต าบล เขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

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

18. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าศูนย์การเรียนรู้ป่าชาย
เลนชุมชน บ้านทุ่งตะเซะ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง 

1 2 ส านักงาน
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝั่งที่ 
10 

- - 1,046,900 - - 1,046,900 

19. โครงการก่อสร้างทางเดินชมสวนสาธารณะ บ้านทุ่ง
ศาลา  ม.3 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

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

20. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะพรุ
ละหมาด เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน  ต าบลนา
โต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง   

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

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

1 2 อ าเภอรัษฎา  
 

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

22. โครงการย้อนรอยเมืองเก่าควนธานี 1 2 อ าเภอกันตัง - - 49,000,000 - - 49,000,000 

23. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

1 2 สวนพฤษ
ศาสตร์  
ทุ่งค่าย 

- - 2,450,000 - - 2,450,000 

24. โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร     
วัดถ้ าพระพุทธ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง 

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

 25. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นบล าบอน หมู่ที่ 2   
ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  

1 2 อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

- - 5,519,000 - - 5,519,000 

26. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวถ้ า
เขาปินะ  หมู่ที่ 7 ต าบลนาวง  อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

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

27. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาสามบาตร หมู่ที่ 4  
ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - 4,150,000 - - 4,150,000 

28. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ         
พรุละหมาด เพ่ือการท่องเที่ยวอันดามัน          
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

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

3 2 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
อบต.นา
โต๊ะหมิง 

- - 29,665,000 - - 29,665,000 

30. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ
กะพังสุรินทร์ 

3 2 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น/
เทศบาลนคร
ตรัง 

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

31. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม
สวนสาธารณะวังนกน้ า ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอ   
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 

3 2 กรมโยธาธิ
การและผัง
เมือง 

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

แผนงานที่ 2 
ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

   94,510,500 714,611,800 109,270,800 8,179,000 916,999,100 94,510,500 

1. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม 

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

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง                                                              

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 แหล่งท่องเที่ยวสวน 
สาธารณะวังนกน้ า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

   - 15,539,100  - -  15,539,100  

- 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  

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม/
แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- 25,๐๐๐,๐๐๐ - - - 25,๐๐๐,๐๐๐ 

4. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวหาดปากเมง ต าบลไม้ฝาด  อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

5. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวในชุมชนต าบลตะเสะ อ าเภอหาด
ส าราญ จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ     
หาดส าราญ 

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

6. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวหาดหัวหิน ต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 13,742,800 - - 13,742,800 
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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 

7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองตรัง 

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

8. โครงการเพ่ิมมาตรฐาน ด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว    
หาดหยงหลิง ต าบลไม้ฝาด อ าเภอ สิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม /
แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

9. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว ต าบลนาเมือง
เพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างยกระดับความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  ต าบลล าภูรา  อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

11. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

12. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเทศกาลแลลูกลม  ต าบลนาหมื่นศรี 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - 19,400,000 - - 19,400,000 
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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 

13. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกนกยูง ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

14. โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวแหลมไทร  ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

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

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

1 2 อุทยาน
แห่งชาติหาด
เจ้าไหม / 
แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

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

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

1 2 อ าเภอสิเกา 
 

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

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

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 9,573,000
. 

- -  

18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวในเขต
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - 17,584,100 - 17,584,100 
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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 

- กิจกรรมหลักที่ 7.1 ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว
ห้วยท่าเทศ,คลองวังยาว  อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง งบประมาณ 3,002,800 บาท 

   - - -  -  

- กิจกรรมหลักที่ 7.2  ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว
น้ าตกโตนเต๊ะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
งบประมาณ 14,581,300 บาท 

   - - -  -  

19. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอ าเภอย่านตา
ขาว  จังหวัดตรัง ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
ล าปลอก  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - - 8,179,000 8,179,000 

20. โครงการยกระดับมาตรฐานทางสาย บ.ออกวัด – 
บ. มาบหยี อ.นาโยง จ.ตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท
ตรัง 

- - - ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ - ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ 

21. โครงการอ านวยความปลอดภัยและสัญญาณไฟ
จราจร  สาย ตง.๓๐๓๔ แยก ทล.๔๑๙ – บ้านนา
ปด อ าเภอ.เมือง, นาโยง จังหวัดตรัง 

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ตรัง 

- - - ๙,๗๐๐,๐๐๐ - ๙,๗๐๐,๐๐๐ 

22. โครงการพัฒนาเส้นทางสุ่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
โตนเต๊ะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 
0100 บ้าช่อง – หาดเลา ระหว่าง กม. 
26+380 – กม.29+780 

1 2 แขวงทาง
หลวงตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

23. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
ย่านสถานีรถไฟกันตัง 

 

1 2 เทศบาล
เมืองกันตัง 

- - - 15,660,000 - 15,660,000 
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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 

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

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

25. โครงการพัฒนาถนนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและ
ขนส่งสินค้าการเกษตร 

1 2  - - 484,017,500 - - 484,017,500 

25.1 เสริมผวิจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย
บ่อน้ าร้อน ซอย 1 พร้อมลานจอดรถ หมู่ที่ 
7 บ้านควนแคง ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - 6,898,000 - - 6,898,000 

25.2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
น้ าตกควนประ ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมือง
ตรัง  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง  / 
อุทยาน
แห่งชาติเขาปู่-
เขาย่า  

- - 1,890,000 - - 1,890,000 

25.3 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้านทอนหาญ - บ้านคลอง
เคียน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4,6 ต าบลคลองลุ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

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

25.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ตก หมู่ที่3 ต าบลวังมะปราง (ตอนที่2) 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ     
วังวิเศษ  

- - 2,852,000 - - 2,852,000 
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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 

25.5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา     
แอสฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งส้าน-ในควน 
หมู่ที่9 ต าบลวังมะปราง  อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง   

1 2 อ าเภอ     
วังวิเศษ  

- - 14,537,000 - - 14,537,000 

25.6   ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา      
แอสฟัลติก คอนกรีตสายห้วยกรวด  หมู่ที่ 
4- จรดวัดทุ่งหลวง  หมู่ที่ 7  ต าบลวัง
มะปราง อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ     
วังวิเศษ  

- - 8,350,000 - - 8,350,000 

25.9 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  สายท่างิ้ว – หนองช้างแล่นหมู่ที่ 
๖ ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

- - ๑๖,๕๘๐,๐๐๐ - - ๑๖,๕๘๐,๐๐๐ 

25.10 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์  
ติกคอนกรีต  สายใต้สายไฟ บ้านหนองเนียง
แตก หมู่ที่8  ต าบลนาวง  อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด   

- - 9,867,000 - - 9,867,000 

25.11 ก่อสร้างทางเท้าถนนตรัง – สเิกา (ฝั่งหน้า
โรงพยาบาลสิเกา) 

1 2 อ าเภอสิเกา - - 3,285,000 - - 3,285,000 

25.12 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต สายป่าขี้เสียด - โคกหนุน หมู่ที 
6 ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัด
ตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

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

25.13 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต  สายหนองหว้า  หมู่ที่3  ต าบล
นาวง อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 3,990,000 - - 3,990,000 

25.14 ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว -  
ถ้ าพระพุทธ หมู่ที่ 3,6 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - 21,270,000 - - 21,270,000 

25.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หนองบัว หมู่ที่ 8 ถึง ควนซาง  หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา   - - 5,270,000 - - 5,270,000 

25.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉลอง
กรุง 200ปี หมู่ที่ 9 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - 4,278,000 - - 4,278,000 

25.17 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตสายทุ่งม่วงถึงทุ่งหญ้าซาฟารี 
เชื่อมต่อต าบลเขาไพร  หมู่ที่ 1 อ าเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - 10,500,000   10,500,000 

25.18 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
นากะ - มะพร้าวหมู่ หมู่ที่ 3 ต าบล   
หนองบัว อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - 4,500,000 - - 4,500,000 
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25.19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองนากะ  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - 4,500,000 - - 4,500,000 

25.20 ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรราดยางถนน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 -
หลุมพอลาย ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 7,920,000 - - 7,920,000 

25.21 ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรราดยางถนน
สายบ้านควนเหมียง – บ้านต้นปราง หมู่ที่ 
4  ต าบลบางกุ้ง    อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 7,880,000 - - 7,880,000 

25.22 ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยน้ าเย็น-คุณ
เชือน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 1 ต าบลหนองช้างแล่น 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ     
ห้วยยอด 

- - 12,800,000 - - 12,800,000 

25.23 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE  
RECYCLING 

1 2 อ าเภอ       
ปะเหลียน 

- - 20,476,000 - - 20,476,000 

25.24 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต    
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE  RECYCLING 
ถนนสายบ้านบ่อถ่าน - บรรจบทางแยกสาย
บ้านใต้ หมู่ที่ 3 - 4    (เดิม ถนนสายบ้านวังปริง 
หมู่ที่3  -ท่าพญาใน หมู่ที่ 4)  ต าบลท่าพญา 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

- - 16,380,000 - - 16,380,000 
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25.25 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบอ่างเก็บน้ าบ้าน
น้ าราบ หมู่ที่ 4 ต าบลวังคีรี อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 5,100,000 - - 5,100,000 

25.26 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย
ทอนนายแสง -ท่าเรือ หมู่ที่ 12 ต าบล
บ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

- - 8,862,000 - - 8,862,000 

25.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควน
กล้วย หมู่ที่1 - 4 คลองชีล้อม-หมู่ที่ 5 
ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

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

25.28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แหลมปันหยัง หมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะ 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จงัหวัดตรัง 

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

25.29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาม
แยกอ่าวพังกา -แหลมนางเงือก หมู่ที่ 2 บ้าน
เกาะมุกด์ ต าบลเกาะลิบง  จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - 4,035,000 - - 4,035,000 

25.30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควน
ภูจา ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - 4,705,000 - - 4,705,000 

25.31 ก่อสร้างถนนพารา แคปซีล สายบ้านสิ้น
โต๊ะ-บ้านนายทิพย์ หมู่ที่ 1 ต าบลบางสัก 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - 2,060,000 - - 2,060,000 
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25.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา
พลู-ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ 6 ต าบลบางสัก อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอกันตัง - - 8,266,000 - - 8,266,000 

25.33 ซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านแบกพอก - โรงเรียน
ทิพยรัตน์วิทยา หมู่ที่ 6 ต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - 2,450,000 - - 2,450,000 

25.34 สร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี 
PAVEMENT IN -   PLACE RECYLING) สาย
บ้านควนเลียบ -บ้านวังหิน หู่ที่4,12 ต าบล
หนองช้างแล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - 12,350,000 - - 12,350,000 

25.35 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต  โดยใช้วิธ ีPAVEMENT IN-PLCE 
RECYLING สายบ้านโคกหว้าน 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง  
เชื่อมต่อ ต าบลนาเมืองเพชร  อ าเภอสิเกา 

1 2 อ าเภอสิเกา  - - 18,000,000 - - 18,000,000 

25.36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหนองขอน – บ้านทุ่งตะเซะ  หมู่ที่ 
2,3,4,9 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว 

1 2 อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

- - 8,167,000 - - 8,167,000 

25.37 ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนเทศบาล 36 ชุมชนหัวควนออก
และชุมชนต้นโพธิ์ ต าบลนาวง อ าเภอ   
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด /
เทศบาลต าบล
นาวง  

- - 4,660,000 - - 4,660,000 
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25.38 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์  
ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 
ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 3,990,000 - - 3,990,000 

25.39 เสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเขา
นายพัน – วัดสวน – บ่อหรั่ง ต าบลวังคีรี 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

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

25.40 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายต้น ส้มหม้าว  ซอย 2 หมู่ที่ 4 ต าบล
ห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด   

- - 2,709,000 - - 2,709,000 

25.41 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนาชุมเห็ด - สวนสมเด็จ หมู่ที่ 2  
ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
หาดส าราญ 

- - 5,049,000 - - 5,049,000 

25.42 พัฒนาถนนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 9  
ต าบลหาดส าราญ  อ าเภอหาดส าราญ 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
หาดส าราญ 

- - 10,325,000 - - 10,325,000 

25.43 เสริมผิว PARA Asphaltic Concrete  
สายนาโตง – ท่ากุล หมู่ที่ 2,5 

1 2 อ าเภอ 
ย่านตาขาว 

- - 6,056,000 - - 6,056,000 

25.44 ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสท์ฟัสท์
คอนกรีต สายทุ่งยางงาม – วงัคีรี  ผ่าน
เส้นทาง หมู่ที่ 5,10 และ 11 ต าบลบางดี 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

- - 24,827,000 - - 24,827,000 
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25.45 ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง และปูผิวจราจร Para 
Asphaltic จ านวน 8,000 ตร.ม. สายเขา
หัวแตก หมู่ที่ 1 ต าบลเขากอบ  อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

- - 5,162,000 - - 5,162,000 

25.46 ขยายผิวจราจร คสล.และปูผิวจราจร Para 
Asphaltic กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร ระยะทาง 407.00 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,035.00 
ตร.ม. สายรอบเขาหัวแตก หมู่ที่ 1 ต าบล
เขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

- - 2,023,000 - - 2,023,000 

25.47 ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายบ้านถนนแพรก-บ้านเขาหัวแหวน(โดย
วิธ ีPAVENMENT IN-PLACE 
RECYCLING) ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 
5,700 เมตร หมู่ที่ 4  ต าบลเขากอบ 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด  

- - 25,137,000 - - 25,137,000 
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25.48  ขยายผิวจราจร คสล. กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 960 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง และปูผิวจราจร Para 
Asphaltic จ านวน 5,760 ตร.ม. สายบ้าน
นาเหมร หมู่ที่5 ต าบลเขากอบ  อ าเภอ 
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

- - 3,517,000 - - 3,517,000 

25.48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายขวัญ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัว  
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา  - - 5,270,000 - - 5,270,000 

25.50 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต   
สายถ้ าวังพระยาพิชัยสงคราม หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองบัว  อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา  - - 6,500,000 - - 6,500,000 

25.49 ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแบบพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกต้น
ปราง-บ้านควนหนองยาง  หมู่ที่ 4,9 
ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา  - - 2,612,000 - - 2,612,000 

25.50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลคลองปาง  
อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอรัษฎา  - - 4,245,500 - - 4,245,500 

25.51 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองหัด-บ้านหนองทองรักษ์-หลัง
โรงเรียนบ้านควนหนองกกต าบลคลอง
ปาง อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง   

1 2 อ าเภอรัษฎา  - - 800,000 - - 800,000 
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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 

25.52 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูวุฒ – 
บ้านทุ่งซาฟารี หมู่ที่1 สาย ตง.ถ.94-002 
อ าเภอรัษฎา 

1 2 อ าเภอรัษฎา  - - 10,180,000 - - 10,180,000 

25.53  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านโพธิ์ – นาโยงใต้ หมู่ที่ 9 ต าบล     
นาพละ เชื่อมเส้นทางถนนต าบลนาโยงใต้  
อ าเภอเมืองตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

25.54 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYLING สายบ้านโคกหว้าน หมู่ที่ 2 
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง 
เชื่อมต่อต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

25.55  ปรับปรุงผวิจราจรเปน็แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายทุ่งหวัง-หนองไทร   
หมู่ที่ 7 ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - 8,311,000 - - 8,311,000 

25.56  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัง
เรียน หมู่ที่ 4 ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง
ตรัง 

1 2 อ าเภอเมือง
ตรัง 

- - 6,154,000 - - 6,154,000 

25.57  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้านควนล้อน - บ้านควน
เทียม  หมู่ 9,11 ต าบลควนเมา อ าเภอ
รัษฎา 

1 2 อ าเภอรัษฎา - - 8,000,000 - - 8,000,000 
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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 

26.  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(โดยวิธ ีPAVENMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย
บางดี - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 10 ต าบลบางด ีอ าเภอ  
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

3 2 กรมส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น /
อ.บ.ต.บางด ี

- - 35,460,000 - - 35,460,000 

27. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสู่อ่าวปอ บริเวณ
บ้านหาดยาว หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

1 2 อุทยานแห่ง
ชาจิหาดเจ้า
ไหม 

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

แผนงานที่ 3 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

   - 140,000,000 - 90,000,000 - 230,000,000 

1. โครงการท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวอันดามันภาคใต้
ชายแดน พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ .2 ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

1 2 สนงโยธา 
ธิการและ 
ผังเมือง จ.ตรัง 

- - - 29,500,000 - 29,500,000 

2. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือปากเมง  อ าเภอ     สิ
เกา จังหวัดตรัง 

2 2 กรมเจ้าท่า - 140,000,000 
 

- - - 140,000,000 
 

3. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 ต าบล
เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

2 2 กรมเจ้าท่า - - - 30,000,000 - 30,000,000 

4.  โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบรางรถไฟจากสถานี
รถไฟกันตัง – ท่าเรือนาเกลือ 

2 2 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

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

5. โครงการก่อสร้างแพขนานยนต์ บ้านหาดยาว –
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3 2 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น (อบจ.
ตรัง) 

- - - 45,000,000 - 45,000,000 
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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 4 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ         
การท่องเที่ยว 

     4,251,500 12,398,000 - 16,649,500 

1. โครงการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน 

1 2 มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

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

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (stakeholder)ในธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

1 2 มหาวิทยาลยั 
สงขลา
นครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

- - 571,500 - - 571,500 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

1 2 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
ราชมงคล   
ศรีวิชัย   
วิทยาเขตตรัง 

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

4. โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน จังหวัดตรัง 

1 2 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ตรัง 

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

5. โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน
ตันหยงสตาร์ ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง 

1 2 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

- - - 5,398,000 - 5,398,000 
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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 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว                                                                               

   - 23,500,000 23,426,000 21,294,000 19,000,000 87,220,000 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 2 สนง.
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดตรัง 

- 23,500,000 22,500,000 19,000,000 19,000,000 84,000,000 

2. โครงการก่อสร้างสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
(หาดปากเมง) หมุ่ที่ 4 ต าบลไม้ฝาด  อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

1 2 อ าเภอสิเกา - - - 2,294,000  2,294,000 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 2 ศูนย์วิจัยพืช
สวนตรัง 
สถาบันวิจัย
พืชสวน         
กรมวิชาการ
เกษตร 

- - 926,000 - - 926,000 

แผนงานที่ 6 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

   - - 1,740,000 1,740,000 1,740,000 5,220,000 

1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสน่ห์เมืองตรังเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

1 2 ส านักงาน
ประชา 
สัมพันธ์     
จังหวัดตรัง 

- - 1,740,000 1,740,000 1,740,000 5,220,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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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 ๓ 
เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   71,133,000 486,445,900 298,874,200 24,933,400 511,445,700 494,810,600 

แผนงานที่ 1 
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย 

   71,133,000 389,589,200 10,917,300 5,927,300 502,566,800 71,133,000 

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความ
เข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง 

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัดตรัง 

- - 2,464,000 2,464,000 2,464,000 7,392,000 

1.1 กิจกรรมรอมฎอมสัมพันธ์ งบประมาณ 540,000 บาท 
1.2 กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด

ตรัง งบประมาณ 750,000 บาท 
1.3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธต์่อต้านยาเสพติดในวนั

ต่อต้านยาเสพติดโลก  230,000 บาท 
1.4 กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ชุดตรวจสารเสพติดใน

ปัสสาวะเพื่อใช้ในการค้นหาตรวจคัดกรองและน าสง่  
ผู้เสพยาเสพติดเข้ารบัการบ าบัดรักษาฟื้นฟู
สมรรถภาพ  ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
360,000 บาท 

1.5 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอ/จังหวัด  
584,000 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. โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์นันทนาการและกีฬา
ของชุมชนเกาะลิบงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ตรัง 

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

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยสึนามิ 1 1 ส านักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

- - 6,394,000 - - 6,394,000 

4. โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
ประจ าถิ่นและความเป็นไทย 

1 3 ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

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

5. โครงการบูรณะพลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนัก
โปร่งฤทัย ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

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

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
อาเซียน 

1 3 ม.สงขลา
นครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

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

7. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านทุ่งศาลา ต าบลบาง
กุ้ง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 3 อ าเภอ 
ห้วยยอด 

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

8. โครงการก่อสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์
การเรียนรู้ด้านสาธารณะภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

1 3 สนง.ป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

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

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมชุมชน  1 4 ส านักงาน
ยุติธรรม
จังหวัดตรัง 

- 3,036,100 663,300 663,300 663,300 5,026,000 

10. โครงการกิจกรรมภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2563 

2 4 กรมพินิจ
และคุ้มครอง
เด็กและ
เยาวชน 

- - 139,300 - - 139,300 

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

- 3,000,000 2,800,000 2,790,000 2,800,000 11,390,000 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกก าลังกาย 
จังหวัดตรัง 

1 3 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ตรัง 

- - 500,000 - - 500,000 

13. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ต าบลบางเป้า 
หมู่ที ่3 ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

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

14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด 1 3 อ าเภอ      
ห้วยยอด 

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

15. โครงการส่งเสริมศิลปะมวยไทย สมัครเล่น ศูนย์
ส่งเสริมศิลปะมวยไทย ต าบลนาตาล่วง อ.เมืองตรัง 
จ.ตรัง 

1 3 ส านักงาน      
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

- - 300,000 - - 300,000 
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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 

16. โครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) โรงเรียน
บ้านกันตังใต้ ม.2 อ.กันตัง จ.ตรัง 

1 3 อ าเภอกันตัง - - 3,080,000 - - 3,080,000 

17. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับต าบลขนาดใหญ่ 
ณ บ้านทุ่งนาหมู่ที่5 ต าบลคลองชีล้อม  อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

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

18. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ต าบลบางกุ้ง จ านวน 20 จุด 

3 3 กรมส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

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

19. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมศูนย์
ควบคุมถนนสายควนเมา-ทอนเหรียญ หมู่ที่ 4,5,8,9 
ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

3 3 กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

- - 986,600 - - 986,600 

20. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ภายในสวนสาธารณะพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต าบล  
นาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3 3 กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น/
อ.บ.ต.นาโตะ๊ 
หมิง 

- - 4,733,000 - - 4,733,000 

21. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด( CCTV) 
ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยยอด (ระยะที่ 3) 
เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

3 3 กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น/
เทศบาลต าบล
ห้วยยอด 

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

22. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) 
ภายในสวนสาธารณะต าหนักรื่นรมย์ เทศบาลต าบล
ห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

3 3 กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น/
เทศบาลต าบล
ห้วยยอด 

- - 500,000 - - 500,000 

23. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) 
ภายในสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด เทศบาล
ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

3 3 กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น/
เทศบาลต าบล
ห้วยยอด 

- - 800,000 - - 800,000 

24. โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
ภายในสวนสาธารณะพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต าบลนา
โต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

3 3 กรมส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น/
อบต.นา
โต๊ะหมิง 

- - 4,733,000 - - 4,733,000 

25.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ต าบลควน
ปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3 3 กรมส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น/
อบต.ควน
ปริง 

- - 958,000 - - 958,000 

26. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ผังเมืองรวม
เมืองตรัง ถนนสาย ค (R30) และถนนสาย ก1 
(R14) ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3 3 กรมโยธาธิ
การและผัง
เมือง 

- - 151,330,000 - - 151,330,000 
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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 

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

  อ าเภอเมือง
ตรัง 

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

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

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

29. โครงการก่อสร้างสวนทับเที่ยงพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ 

3 3 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น    
(เทศบาลนคร
ตรัง) 

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

30. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร 
และเสาไฟฟ้าสูง 25 เมตร แบบทีบาร์ 2 ชั้น ต.
ควนปริง อ.เมือง   จ.ตรัง 

3 3 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

- - 9,024,000 - - 9,024,000 

31. โครงการมหกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 64 
พรรษา 2 เมษายน 2562 

1 3 ส านักงาน
วัฒนธรรม
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 

32. โครงการส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

1 3 ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

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

33. โครงการอนุรักษ์มรดกไทย “ภาษาถ่ิน ภาษาไทย” 1 3 ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

- 4,384,000 - - - 4,384,000 

34. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของดีศรีตรัง 1 3 ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

- 6,009,500 - - - 6,009,500 

แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน   
ในการขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพื นที่ต 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 4,723,900 1,923,900 30,716,700 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต  ที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรท านา 
พ้ืนที่จังหวัดตรัง 

1 3 วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

- 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 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานเพ่ือรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนและตลาดแรงงานใน
อนาคต 

1 3 ส านักงาน
แรงงานจังหวัด
ตรัง 

- - 1,923,900 1,923,900 1,923,900 5,771,700 

2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน งบประมาณ 1,007,600 บาท 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะเพ่ิมศักยภาพ
แรงงานรองรับอุตสาหกรรมขาดแคลน
“หลักสูตรการใช้เลื่อยกลเพ่ือการแปรรูป
อุตสาหกรรมไม้ยางพารา” งบประมาณ 
๙๑๖,๒๓๓ บาท ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตรัง หน่วยงานรับผิดชอบร่วม 

         

3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ ส่งเสริมอาชีพระดับ
ต าบล ม.4 ต.น้ าผุด อ.เมือง 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 2,800,000  8,400,000 

แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ 
และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   - 16,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 34,000,000 
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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. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดตรังสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

1 3 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดตรัง 

- 6,000,00
0 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000 
 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
งบประมาณ 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง งบประมาณ  2,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

1.3 กิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ งบประมาณ  3,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

         

1. โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age-Friendly 
จังหวัดตรัง                                                                                 

1 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

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

 - - 114,358,000 3,282,200 955,000 118,595,200 

การบริโภค 

Cities 

แผนงานที่ 5
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติย
ภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
1. โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจใน 1 3 ส านักงาน 

สาธารณสุข 
จังหวัดตรัง 

- - 955,000 955,000 955,000 2,865,000 
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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 กิจกรรมประชุมคณะท างานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการท างาน 2 ครั้ง 
งบประมาณ 41,000 บาท 

1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเค้กตรัง, ขนม
เปี๊ยะจ านวน 1 ครั้ง งบประมาณ 60,800 
บาท 

1.3 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งจัดท าฉลากโภชนาการ จ านวน 50 
ตัวอย่าง งบประมาณ  767,500  บาท 

1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 72,700 
บาท 

         

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 
จังหวัดตรัง 

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - ๑7,04๐,๐๐๐ - - ๑7,04๐,๐๐๐ 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและท าฟันเทียมเพ่ือ
ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

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

4. โครงการคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดตรัง 1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - ๑๓,๓๓0,000 - - ๑๓,๓๓0,000 
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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. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยติด
เชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอ   

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

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

6. โครงการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
จังหวัดตรัง  

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - ๓5,787,๐๐๐ - - ๓5,787,๐๐๐ 

7. โครงการจัดสร้างสวนสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทาง
ผิวหนังเชิงท่องเที่ยว ระยะที่ 1   

1 3 โรงพยาบาล   
โรคผิวหนัง     
เขตร้อน
ภาคใต้    
จังหวัดตรัง 

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

8. โครงการพัฒนาการแพทย์   แผนไทยและสมุนไพร 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน และ
รองรับการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

1 3 ส านักงาน 
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

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

9. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพร  
โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง 

1 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง  

- - - 2,327,200 - 2,327,200 

10. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข    
ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 

1 3 อ าเภอกันตัง - - 3,300,000 - - 3,300,000 
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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 6 
พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนแบบบูรณาการ                                                                                       

   - 47,056,700 156,330,000 - - 214,365,700 

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายสู่
ความมั่นคงทางสังคม 

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง  

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

1.1 กิจกรรมปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศปฐมวัย
School  mapping งบประมาณ 400,000 บาท 

1.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ระดับปฐมวัย งบประมาณ 400,000 บาท 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการดูแลคัดกรองประเมิน
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 
220,000 บาท 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กสูงดีสมส่วนของเด็ก
ปฐมวัย งบประมาณ 280,000 บาท 

1.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ด าเนินกิจการพ่ีเลี้ยงเด็ก
และผู้ปกครองเด็กท่ีรับบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน งบประมาณ 400,000 บาท 

1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบPED ( Provincial 
Educational Database) สนับสนุนการบริหาร
จัดการศึกษา งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 

         



146 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

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 

1.7 กิจกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในทุก
ระดับของจังหวัดตรัง งบประมาณ  300,000  บาท 

1.8 กิจกรรมการยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศแบบ
บูรณาการเพ่ือเป็นเมืองแห่งการศึกษาแบบพหุ
ภาษาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทาง
การศึกษา งบประมาณ 2,000,000 บาท 

2. โครงการศูนย์ประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัด
นิทรรศการ จังหวัดตรัง   

1 3 ว.เทคนิคตรัง 
อาชีวศึกษา 

- - 10,979,000
- 

- - 10,979,000 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

- 47,056,700 - - - 47,056,700 

4. โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง        
สู่ความม่ันคงทางสังคม 

3 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ/
สนง.
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

- - 151,330,000 - - 151,330,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 

บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสม 
กับชุมชน/พื นที่ และมีความยั่งยืน 
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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 4 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื นที่และมีความยั่งยืน 

   13,500,000 77,240,300 1,093,840,900 123,446,000 55,000,000 1,369,027,200 

แผนงานที่ 1 
ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่า          
แบบบูรณาการ 

   3,500,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 4,500,000 13,500,000 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทางเลือกเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 

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

1. โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้                                                                                                                                                                              

1 5 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ตรัง 

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

แผนงานที่ 2 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน  า แหล่งน  าต่างๆ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   7,000,000 12,000,000 1,079,293,900 81,654,000 44,500,000 1,224,447,900 

1. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการ
รักษาคุณภาพของผลผลิต    

1 2 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขต
ตรัง 

- - 9,218,800 - - 9,218,800 

2. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าพร้อมขุดลอกร่องน้ าเพ่ือ
การเกษตร ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอ 
ปะเหลียน 

  2,290,000   2,290,000 
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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. โครงการประชารัฐร่วมใจเพ่ิมพันธุ์สัตว์น้ าสู่ธรรมชาติ 
(Sea ranching) 

 

1 5 มหาวิทยาลัย
ราชมงคลศรี
วิชัยส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง 

- - 1,690,100 1,500,000 1,500,000 4,690,100 

4. โครงการระบบชุดการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
และดินในแม่น้ าและชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 

 

1 5 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี
วิชัย วิทยา
เขตตรัง/
สบ.ทข.10 

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

5. โครงการศูนย์เรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเล 1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - 3,0๐๐,๐๐๐ - 3,0๐๐,๐๐๐ 6,0๐๐,๐๐๐ 

6. โครงการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ า 
 

1 5 ส านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝัง่ที ่10 

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

7. โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล 

 

1 5 ส านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝัง่ที ่10 

- - 400,000 - - 400,000 
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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 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการและรู้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อม 

 

1 5 มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี
วิชัย วิทยา
เขตตรัง 

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

9. โครงการจัดวางปะการังเทียมเพ่ือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของประชาชน 
จังหวัดตรัง                

1 5 ส านักงาน
บริหารจดัการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 

7,000,000 12,000,000 - 10,000,000 - 29,000,000 

10. โครงการก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติและศูนย์
เรียนรู้ระบบ นิเวศป่าชายเลน หมู่ที่ 3 บ้านแหลม 
ต าบลวังวน  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอกันตัง  - - 22,500,000 - - 22,500,000 

11. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง   
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1 5 ส านักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

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

12. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูรา 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1 5 ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ตรัง 

- - 29,500,000 - - 29,500,000 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและก่อสร้างถนนลาดยาง
สายห้วยเร็จ-นาท่ามเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าผดุ อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง  

3 5 กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

- - 8,375,000 - - 8,375,000 
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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 

14. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกุ้ง หมู่ที่ 5 
ต าบลวังคีรี อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

15. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง บ้านท่า
ประดู ่หมู่ที่ 11 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - 90,000,000 - - 90,000,000 

16. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 10 
ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - 112,500,000 - - 112,500,000 

17. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 4 
ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

18. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 3 

ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

19. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสว่าง บ้านโคก
หว้าน หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - 57,500,000 - - 57,500,000 

20. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภรูาบ้าน
นางอ หมู่ที่ 10 ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

21. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภรูาบ้าน   
ยางขาคีม หมู่ที่ 4 ต าบลล าภรูา อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - 73,000,000 - - 73,000,000 

22. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภรูา       
บ้านวังแตร ้ หมู่ที่ 7 ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - 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 

23. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสว่าง บ้านห้วย
เหรียง หมู่ที่ 3 ต าบลนาโตะ๊หมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

24. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน 
หมู่ที่ 3 ต าบลทา่พญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

25. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองล าพิกลุ    
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบ่อ อ าเภอย่ายขาว จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

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

26. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูรา
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน ์ณ บริเวณสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านศรีตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลปากแจ่ม อ าเภอ   
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- - 90,000,000 - - 90,000,000 

27. โครงการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษาร่องน้ ากันตัง 
ต าบลกนัตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2 5 กรมเจ้าท่า/
ส านักพฒันา
และบ ารุง 
รักษาทางน้ า
ที่ 3 

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

28. โครงการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษาร่องน้ าร่องน้ า    
สุไหบาต ูต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3 5 กรมเจ้าท่า/
ส านักพฒันา
และบ ารุง 
รักษาทางน้ า
ที่ 3 

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

29. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อชุมชน   
ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอรัษฎา - - - 1,114,000 - 1,114,000 
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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 

30. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าหนองช้างตายบ้านทุ่งสมอ     
หมู่ที่ ๔ ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

31. โครงการขุดลอกคลองล าชาน ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง 

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

32. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินใหญ่     
หาดคลองสน หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

1 5 อ าเภอสิเกา - - - 29,342,000 - 29,342,000 

33. โครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่นบริเวณหาดคลองสน –     
หาดหัวหิน หมู่ที ่ 2 - หมู่ที ่ 6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสเิกา 
จังหวัดตรัง 

1 5 อ าเภอสิเกา - - - 20,000,000 - 20,000,000 

34. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรังบ้านป่า
หมาก ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 

1 5 อ าเภอเมืองตรัง - - -  40,000,000 40,000,000 

35. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบา้นลุ่ม หมู่ที่ 3 
ต าบลยา่นซื่อ อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

3 5 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น   
(อบจ.ตรัง) 

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

แผนงานที่ 3 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทางเลือก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   - 32,740,300 - 27,000,000 - 59,740,300 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
จังหวัดตรัง 

1 5 สนง.พลังงาน  
จังหวัดตรัง 

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

2. โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความยั่งยืนในจังหวัดตรัง 

1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - - 27,000,0๐๐ - 27,000,0๐๐ 
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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 

- กิจกรรมหลัก 2.1 ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราจังหวัดตรัง 

    - - ๒๕,0๐๐,๐๐๐ - ๒๕,0๐๐,๐๐๐ 

- กิจกรรมหลัก 2 .2 พัฒนา Smart Energy (บริหาร
จัดการพลังงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน)บนพื้นฐาน
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตรัง 

   - - - 1,๐๐๐,๐๐๐ - 1,๐๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมหลัก 2.3 บริการจัดการพลังงานในอาคาร
ประเภทโรงโรมกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 

   - - - 1,๐๐๐,๐๐๐ - 1,๐๐๐,๐๐๐ 

3. โครงการต้นแบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
(Non Hazardous waste) หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือมูลค่า
ให้ภาคการเกษตรจังหวัดตรัง 

1 5 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

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

แผนงานที่ 4 
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐ 7,000,000 13,547,000 9,000,000 6,000,000 44,547,000 

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 กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมติดตั้งหอ
ถัง ขนาด 12 ม.3 และเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจุ่ม
ใต้น้้า ขนาด ๑ แรงม้า จ้านวน ๑๐ แห่ง 
งบประมาณ 7,500,000 บาท ส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ตรัง หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม 

1.2 กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ าบาดาล โดยการเป่าล้าง
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 

5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเพ่ือส่งเสริมเป็นอาชีพและการท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง 

1 5 มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- 7,000,000 - 6,000,000 6,000,000 25,000,000 
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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 
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนใน
การจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 

    22,000,000  4,792,000  26,792,000 

1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอ าเภอ     
สิเกา แบบบูรณาการ 

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

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

1 5 อ าเภอ      
ย่านตาขาว  
 

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

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงานก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครตรัง 

3 5 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น (ท.
นครตรัง) 

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 6 ส านักงาน
จังหวัดตรัง 

9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 



 
 
 

  

ส่วนที่ 4 

 
 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 

  
๒.  ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสรมิและสนับสนุนภาคการเกษตรผ่านยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสรา้งความสุขของคนไทย  

2.ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 ข้อ 1.1 เร่งรดังานส าคัญตามนโยบายคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณด์ูแลช่วยเหลือ
เกษตรกรใหม้ีรายไดเ้หมาะสม โดยการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสรมิการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลติ เพิ่มผลผลติและพัฒนาคณุภาพผลผลติ  
3. ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดตรัง  ข้อ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

 4. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรของจังหวัดตรัง ได้ก าหนดการพัฒนาภาค
การเกษตรภายใตโ้อกาสที่เอื้อและมีศักยภาพต่อการพัฒนาเพื่อเป็นการต่อยอดและสนับสนุน
กิจกรรมการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับ
จังหวัด  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ     1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและพัฒนาคณุภาพผลผลิตสินค้าเกษตร มีการ
ผลิตพืขในพ้ืนท่ีเหมาะสม ตลอดจนการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขต
พื้นที่จังหวัดตรัง 
    2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการสินค้าข้าว มีพลังในการขับเคลื่อนโดยผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตร ให้
สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางการประกอบอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
    3. การพัฒนาข้าวไปสู่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่เพือ่สามารถบริหารจัดการ
ผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ที่ผ่านกระบวนการเรยีนรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ 
น าความรูไ้ปปฏิบตัิตาม 

2. จ านวนพื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น 300 ไร ่
3. ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครเกษตรกรผูผ้่านการอบรม เรื่อง ส่งเสริมการท าอาชีพ 
4. การเกษตรทางเลือกใหม่ เพ่ือเป็นบุคคลต้นแบบ (Smart Farmer) น าความรูไ้ปปฏิบตั ิ
5. จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรยั่งยืน 

90 คน 
6. โรงสีข้าวชุมชน จ านวน 1 โรง 
7. สายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา อย่างน้อย ๑ สายพันธ์ุ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  10 อ าเภอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตสนิค้าเกษตรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
4,237,200 บาท  
 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   
1,130,000 บาท  
 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบา้นทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะสุกร อ าเภอประเหลียน จังหวัด
ตรัง  
440,000 บาท  
อ าเภอประเหลียน 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วพื้นเมืองตรัง 
2,000,000 บาท  
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง      

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 7,807,200 บาท 

 
10. ผลผลิต (output) 1. เกษตรกรผูป้ลูกข้าวในพ้ืนท่ี จังหวัดตรัง จ านวน 500 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรยี์  
2. พื้นที่ปลูกข้าวปลูกข้าวปลอดภยั/ข้าวอินทรีย์เพิม่ขึ้น 300 ไร ่
3. กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีความสามารถบริหารจัดการสินคา้ข้าว จ านวน 1 กุล่ม 
4.อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น  85  คนได้รับการส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.เกษตรกรรายย่อยจ านวน 1,000 คน ได้รับการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ปลูกไมผ้ลสวนหลัง
บ้าน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้
6. เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรยั่งยืน 90 ราย 
 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรผูป้ลูกข้าว มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย และพัฒนาขดีความสามารถประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร 
2. สถาบันเกษตรกรมีการเสริมสรา้งเครือข่าย และพัฒนา      ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการตลาด 
3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวดัตรัง ส่งเสรมิธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ผลิตชุมชน รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

2.1 ที่มา :  จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาล การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพิ่ม
ศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและเพื่อการส่งออกและนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรและ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ประกอบกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปี พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64 ที่1 สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด ด้านเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมที่มั่นคงและ  ยั่งยืน 
2.2 สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดตรัง มีความต้องการด้านอาหารโปรตีน
เช่นเนื้อโค  แพะ  สุกรและสัตว์ปีก ซึ่งผลผลิตไม่เพียงพอและคุณภาพต่ า จ าเป็นที่
จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการผลผลิตปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มอาหาร
ประเภทโปรตีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  และลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์  ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นและลด
รายจ่ายของประชาชน  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
2.3 ความเร่งด่วน :  เนื่องจากสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมืองและมี
การปรับปรุงพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม ท าให้การเจริญเติบโตช้า ไม่สัมพันธ์กับความต้องการ
ของผู้บริโภค หากไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการผลผลิตที่ดี และ 
ยกระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสมแล้ว จะท าให้
ขาดแคลนอาหารโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลติสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร 
2. สร้างความมั่นคงในอาชพีการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่ด า แพะ ของเกษตรกร  
3.ผลิตเสบียงสัตว์และส ารองไวใ้นพื้นที ่
5. ส่งเสริมการปรับปรุงพนัธุ์แพะและยกระดบัระบบการผลติแพะของเกษตรกร 
5. เพื่อพัฒนาฟาร์มสุกรพื้นเมืองตน้แบบที่มีการจัดการที่ด ี
6. ปรับปรุงพันธุ์สุกรทีม่ความเหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าสิ่งบง่ช้ีทางภูมิศาสตร ์ “หมูย่าง
เมืองตรัง” 
7. เพื่อพัฒนาต้นแบบสถานที่จ าหน่าย “หมูย่างเมืองตรัง”  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ผสมเทียมแม่โค 2,000 ตัว       
2. ผลิตลูกโคเนื้อพนัธุ์ดีไดไ้ม่ต่ ากว่า 1,200 ตัว    
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการผลติเสบียงสัตว์ของเกษตรกร 10 กลุ่ม   
4. มีแปลงหญ้าสดคุณภาพไว้บริการเกษตรกร 50 ไร ่
5. มีเสบียงสัตว์แห้งและหมักส ารองไว้ช่วยเหลือเกษตรกร 80,000 กิโลกรัม 
6. ผลิตลูกไก่ด าไดไ้ม่ต่ ากว่า ๑5,000 ตัว/ป ี
7. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต จ านวน ๑๐ ราย 
8. สร้างฟาร์มตน้แบบสุกรรายย่อยตามมาตรฐาน GFM จ านวน ๒๐ ฟาร์ม 
9. พัฒนาสถานที่จ าหน่าย “หมูย่างเมืองตรัง” ต้นแบบ จ านวน ๑๕ แห่ง 
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5.  พื้นที่เป้าหมาย  10 อ าเภอ 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมเพิ่มปริมาณและประสทิธิภาพการผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพ  
4,330,980 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส ารองเสบียงสัตว์เพื่อการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน  
1,822,940 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ ขยายพันธุ์การเลี้ยงไก่ด า  
1,207,780 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคา้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”  
3,992,400 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ  
2,000,000 บาท  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 13,354,300 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. ผสมเทียมแม่โค 2,000 ตัว       

2. ผลิตลูกโคเนื้อพนัธุ์ดีไดไ้ม่ต่ ากว่า 1,200 ตัว    
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการผลติเสบียงสัตว์ของเกษตรกร 10 กลุ่ม   
4. มีแปลงหญ้าสดคุณภาพไว้บริการเกษตรกร 50 ไร ่
5. มีเสบียงสัตว์แห้งและหมักส ารองไว้ช่วยเหลือเกษตรกร 80,000 กิโลกรัม 
6. ผลิตลูกไก่ด าไดไ้ม่ต่ ากว่า ๑5,000 ตัว/ป ี
7. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต จ านวน ๑๐ ราย 
8. สร้างฟาร์มตน้แบบสุกรรายย่อยตามมาตรฐาน GFM จ านวน ๒๐ ฟาร์ม 
9. สถานที่จ าหนา่ย “หมูย่างเมืองตรัง” ต้นแบบ จ านวน ๑๕ แห่ง 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคอาหารโปรตนีที่มีคุณภาพ  
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมรายได้ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีแหลง่น้ าจืดและแหล่งน้ าชายฝัง่ที่มีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงตัวและเติบโตของสัตวน์้ า ประกอบกับปัจจบุันทรัพยากรในธรรมชาติได้ลดน้อยลง 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคมากมาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งเปน็
ยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญของจังหวัดที่จะท าให้นักท่องเที่ยว มีความสุขประทับใจและ
สะดวกสบายทัง้การเดินทางการเป็นอยู่  โดยเฉพาะอาหารการกิน  ซึ่งสัตวน์้ าก็เปน็อาหาร
ที่ขึ้นชื่อในเมนูอาหารตามร้านตา่งๆ หลากหลาย เช่น ต้มย ากุ้ง, กุ้งเผา, ปูนึ่ง, ปลาเผา ฯลฯ 
เพื่อเป็นการสนับสนนุการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้ชาวประมง ผู้จับสัตว์น้ ามาจ าหนา่ย 
ตามความต้องการของตลาดได้  จึงมีความจ าเป็นที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า
เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวประมง โดยการเพาะพันธุส์ัตวน์้ าและปล่อยพันธุ์สัตวน์้ าลงสู่แหลง่น้ า
ธรรมชาติทั้งพนัธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าจืดและพันธุป์ูม้าในแหล่งน้ าชายฝั่ง เพื่อให้สัตว์น้ า
ได้เติบโต โดยมีการบริหารจัดการที่ดีให้สัตว์น้ าเติบโตและจบัสตัว์น้ าอย่างถูกต้องเพื่อความ
ยั่งยืนโดยกลุ่มชาวประมงก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
เกษตรกรประมงได้ 

และนอกจากนี้ยงัเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรักบา้นเกิด หวงแหนพื้นที่ท ากิน 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว แม้จะมีพื้นทีไ่ม่มากก็ตามสามารถท าการประมงด้านสัตวน์้ าจดื
และสัตวน์้ าชายฝั่งได้เป็นอย่างด ีสร้างเสริมเป็นอาชีพได้ด้วย และในช่วงภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ประชาชนต้องหันมาพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น อาชีพท าการประมงก็สามารถช่วย
บรรเทาให้หลายๆคน สามารถด ารงชีวิต อยู่ได้อย่างมีความสุขนีก้็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐ
สามารถช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนในเร่ือง การกินดีอยูด่ี และการสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้สนับสนุนการท่องเที่ยวให้บังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ าตรัง และปูมา้ในแหล่งน้ าชายฝั่ง 
2. เพิ่มอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
3. สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชาวประมง 
4. ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยัง่ยืนในแหล่งน้ าเพิ่มข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ตัวชี้วัดผลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
2. ตัวชี้วัดชาวประมงสามารถมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
3.ตัวชี้วัดมีเครือข่ายเฝ้าระวังและบริหารจัดการแบบยั่งยืน 7 แห่ง 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  แหล่งปล่อยปูม้า จ านวน 5 แหล่ง 
1. ม.4 ต.บางสัก อ.กันตัง ต.ตรัง 
2. ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
3. ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
4. ม.2 ต.ตะเสะ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
5. ม.5 ต.ตะเสะ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
ธนาคารกุ้งก้ามกราม จ านวน 2 แห่ง 
1. ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง 
2. ม.5 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม/ปูม้า  
1,200,000 บาท  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง)  และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 

 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

กิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลสัตว์น้ าแบบยั่งยืน และฝึกอบรม  
800,000บาท   
ส านักงานประมงจังหวัดตรัง ราย 
 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 2,000,000 บาท 

10. ผลผลิต (output) ผลิตกุ้งก้ามกราม 2,000,000 ตัว 
ผลิตปูมา้ จ านวน 250,000 ตัว 
เครือข่ายเฝ้าระวังและบริหารจดัการแบบยั่งยนื จ านวน 7 แห่ง 

 
11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(Outcome) 
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าและชาวประมงมีรายได้เพิ่มข้ึน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการฝายชลประทานน้ าเพ่ืออนุรักษ์ดิน/น้ า เพื่อการเกษตร 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

การสูญเสียดินจากกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน พบว่า เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปใน
ทุกประเทศ ทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ต้นน้ า โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันและไม่มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ท าให้พื้นที่ดังกล่าวสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารพืช ซึ่งการ
สูญเสียดินจะส่งผลกระทบเสียหายรุนแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
ปัจจุบันมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ใช้กันอยู่สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้
เป็น  2 ประเภท คือ มาตรการวิธีกล และมาตรการวิธีพืช การเลือกใช้มาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ าในพื้นที่ให้เหมาะสม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันรักษาพื้นดินให้พ้นจาก
การกัดเซาะพังทลายของดิน รักษาความสมบูรณ์ของดิน และอนุรักษ์น้ าไว้ในดินให้คงอยู่พอ
แก่การเพาะปลูกพืช ส่งผลถึงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ยั่งยืน 
 กรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า จึงได้น้อมน าแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 เกี่ยวกับฝาย มาประยุกต์และ
พัฒนารูปแบบ เพื่อลดปริมาณน้ าไหลบ่าเพื่อควบคุมหรือชะลอความเร็วของน้ าไหลบ่า การ
ดักเก็บตะกอนและเพิ่มอัตราการไหลซึมของน้ าลงในดิน ฝายชะลอน้ า หรือ CHECK DAM 
ด้วยวิธีการชะลอน้ าในห้วย หนอง คลอง บึง ให้สามารถน าไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรใน
บริเวณโดยรอบ รวมถึงสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศโดยรอบ จึงด าเนินกิจกรรมสร้าง
ฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและ
อยู่นอกเขตป่าไม้ และมีความพร้อมของเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติ จิตส านึกที่
ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมการสร้างฝายชะลอน้ าฯ หรือเกษตรกรในบริเวณโดยรอบ ในด้านการใช้น้ า 
หรือ การตัดไม้ท าลายป่า ให้มีความรู้สึกหวงแหนและเต็มใจที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ าในบริเวณพื้นที่ด าเนินโครงการ 
2. เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งในการท าเกษตรกรรม 
3. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดนิ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมา  มีน้ าเก็บกักในระดับสันฝาย สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่เหนือฝาย จ านวน 10 แห่ง 

5.  พื้นที่เป้าหมาย ด าเนินการในพื้นที่ 10 อ าเภอๆละ 1 แห่ง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 10 แห่ง 
1,000,000 บาท 
นายสชุล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อ านวยการสถานีพฒันาที่ดนิตรัง   
สถานีพฒันาที่ดนิตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน สถานีพฒันาที่ดนิตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 1,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 10 แห่ง 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

มีแหล่งเก็บกักน้ า และรักษาระบบนิเวศน์เกษตรกรมีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นและ มีรายได้
เพิ่มข้ึน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านทุ่งแดด หมู่ที่ 1 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง เพ่ือการเกษตร 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

     ตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง              
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  การพัฒนาแหล่งน้ า  โดยพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด  
กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่  เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด 
     สระเก็บน้ าบ้านทุ่งแดด  หมู่ที่  1  มีสภาพแหล่งน้ าตืน้เขิน  มีวัชพืชปกคลุม  ท าให้
ประชาชน   บา้นทุง่แดดและประชาชนใกล้เคียง  ได้รับความเดอืดร้อนจากการขาด
แคลนน้ าใช้เพื่อท าการเกษตร  หากได้ด าเนนิการปรับปรุงสระเก็บน้ าบ้านทุ่งแดด  จะ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจากการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดู
แล้งได้  และมีน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพในการกักเก็บน้ าส าหรับใช้เพื่อผลิตการเกษตร 
2. เพื่อรักษาระดับน้ าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
3. เพื่อรักษาไว้ซึ่งการใช้ประโยชนข์องแหล่งน้ าร่วมกันของประชาชนโดยไม่กระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านทุ่งแดด  หมู่ที่  1  ต าบลบางกุ้ง  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  
1 แห่ง 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  บ้านทุ่งแดด  หมู่ที่  1  ต าบลบางกุ้ง  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขุดลอกสระเก็บน้ าบา้นทุ่งแดด  หมู่ที่  1  ต าบลบางกุ้ง  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  1 
แห่ง 
2,998,000 บาท 
อ.บ.ต.บางกุ้ง   

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอห้วยยอด 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ บ2,998,000 บาท 

 
10. ผลผลิต (output) ขุดลอกสระเก็บน้ าบ้านทุ่งแดด  หมู่ที่  1  ต าบลบางกุ้ง  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัด

ตรัง  จ านวน 1 แห่ง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
๑. ท าให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
๒. ท าให้สามารถรักษาระดบัน้ าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศนไ์ด้อย่างยั่งยืน 
๓. ท าให้สามารถรักษาไว้ซึ่งการใชป้ระโยชน์ของแหล่งน้ าร่วมกันของประชาชนโดยไม่

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
5. ท าให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหา และบรรเทาภัยแล้งได้ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดตรัง  

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

1. นโยบายรัฐบาลด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลัก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเด็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาคการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
3.รัฐบาลได้ก าหนดการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการปฏิบัติงาน หลักคือ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใจภาคการเกษตรและชนบท เน้นพ้ืนที่ (Area 
basedApproch) เป็นหลัก โดยบูรณาการการท างานในพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหา
และความต้องการที่แท้จริง ซึ่งจะด าเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างระบบ
การเรียนรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง
และน าไปสู่การจัดท าแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีอาหารไว้บริโภค
ตลอดปี โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้มีอาชีพท าการเกษตร
ในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
2) เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืช สัตว์ ประมง เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ 
3) เพ่ือปกปักรักษาพืช สัตว์ ประมง และมีแปลงพืชประจ าถิ่นที่หายาก 
4)เพ่ือให้มีสถานที่รองรับการท ากิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเรียนรู้ กิจของ
หน่วยงานแบบบูรณาการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
5) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ของจังหวัด   

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1.กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง 
- ตัวชี้วัด มีโรงเรียนต้นแบบ 2 ประเภท 
- ตัวชี้วัด มีโรงเรียนเครือข่าย 

2.กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ตัวชี้วัด นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจมีความรู้ปฏิบัติได้ 
3.กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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- ตัวชี้วัด มีอย่างน้อยปีละ 1 พ้ืนที่ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชและสัตว์ 
- ตัวชี้วัด มีอย่างน้อยปีละ 1 พ้ืนที่ในกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
-ตัวชี้วัดมีอย่างน้อยปีละ 1-2 ชนิด ในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและเพาะ
ขยายพันธุ์ 
- ตัวชี้วัด มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชระดับอ าเภอเกิดข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 แห่ง 
-ตัวชี้วัด มีการพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์พืช 
-ตัวชี้วัด สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปีละ 2-3 ครั้ง 
-ตัวชี้วัด มีงานวิจัยเกิดขึ้นปีละ 1-2โครงการ 
4.กิจกรรมขับเคลื่อนขยายผลโครงการและบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  -ตัวชี้วัดมีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ านวน 1 ศูนย์ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  2.5.1กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง สถานที่ด าเนินการในโรงเรียน
ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ ของจังหวัดตรัง จ านวน 184 โรงเรียน (รายละเอียดตาม
ผนวก 1) 
2.5.2กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่
ด าเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง (รายละเอียดตามผนวก 2) 
2.5.3กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สถานที่
ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง (รายละเอียดตามผนวก 3) 
2.5.4กิจกรรมขับเคลื่อนขยายผลโครงการและบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สถานที่ด าเนินการ ศาลากลางจังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
   งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง 
งบประมาณ 3,752,000บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ส านักงานจังหวัด 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 4,444,000บาท 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรัง 
ส านักงานจังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
งบประมาณ 4,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยตรัง 
ส านักงานจังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมขับเคลื่อนขยายผลโครงการและบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณ  1,000,000 บาท 
ส านักงานจังหวัดตรัง 
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7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานจงัหวัดตรัง/ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง/วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีจังหวัดตรัง/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยตรัง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖1  สิ้นสดุปี มิถุนายน  ๒๕๖2 
9. งบประมาณ 13,196,000 
10. ผลผลิต (output) 1.กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง 
-มีโรงเรียนต้นแบบ 2 ประเภท 
- มีโรงเรียนเครือข่าย 

2.กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-มีครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างพร้อมส าหรับพัฒนา 
- นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจมีความรู้ปฏิบัติได้ 
3.กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
-มีอย่างน้อยปีละ 1 พ้ืนที่ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชและสัตว์ 
- มีอย่างน้อยปีละ 1 พ้ืนที่ในกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
-มีอย่างน้อยปีละ 1-2 ชนิด ในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและเพาะ
ขยายพันธุ์ 
-มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชระดับอ าเภอเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 แห่ง 
- มีการพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์พืช 
- สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปีละ 2-3 ครั้ง 
- มีงานวิจัยเกิดข้ึนปีละ 1-2โครงการ 
4.กิจกรรมขับเคลื่อนขยายผลโครงการและบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - มีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ านวน 1 ศูนย์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีอาหารไว้บริโภคตลอดปี 
โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร และมี
แหล่งเรียนรู้ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้มีอาชีพท าการเกษตรใน
หมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
2) นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้ด้านพืช สัตว์ ประมง ท าให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3) เพ่ือปกปักรักษาพืช สัตว์ ประมง 
และมีแปลงพืชประจ าถิ่นที่หายาก 
4)มีสถานที่รองรับการท ากิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเรียนรู้ กิจของ
หน่วยงานแบบบูรณาการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
5) มีศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ของจังหวัดที่เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดตร้ง 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการภาคีพฒันาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวสิาหกิจชุมชน 
SMEs และ OTOP ตรังยั่งยืน 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์สินคา้ชุมชนของจังหวัดตรงั ยังไม่มีความต่าง ไม่
สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งเพื่อเป็นการ
รักษาคุณภาพและการจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการตัดสนิใจซื้อ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อ
น าไปสู่การเพิ่มมูลค่า เพิ่มโอกาสทางการตลาด และศักยภาพในการแข่งขัน   
 จังหวัดตรัง  มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนล่าสุด ปี 2557 
จ านวน 373 ราย 741 ผลิตภัณฑ์ โดยได้แบ่งตามคุณสมบัติและปริมาณการผลิต จ านวน 
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (กลุ่ม A)  จ านวน 36 ผลิตภัณฑ์2) ระดับสร้างเสริม
คุณค่า (กลุ่ม B) จ านวน 37 ผลิตภัณฑ์ 3) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน(กลุ่ม C)จ านวน 108  
ผลิตภัณฑ์4) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) จ านวน 560  ผลิตภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการน าเสนอความโดดเด่น เรื่องราว
ของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สามารถเพิ่ม
มูลค่าและลดอปุสรรคการแข่งขันทางด้านราคา ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างตรา
ยี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า
และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการบริโภค และผลิต
สินค้าให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ผลิตที่ยังไม่มีความช านาญ
อาจแลกเปลี่ยนความรู้กับนักการตลาดและนักพัฒนาผลติภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเอง
จากผู้ผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถิ่น ให้ยกระดับไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล และสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
ผู้ผลิต OTOP คือ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่
ลูกค้า คู่สัญญา หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงิน โดยพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
มาตรฐานและเป็นระบบ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและเพิ่มช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พัฒนา
ความสามารถในการรองรับค าสั่งซื้อที่มีปริมาณมาก โดยเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตทั้งใน
รูปแบบกลุ่มที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน และกลุ่มที่ผลิตสินค้าสนับสนุนในห่วงโซ่
อุปทาน นอกจากนี้ อาจเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้าและเข้าสู่ตลาดอาเซียน อาทิ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์/ส่งเสริม
การท่องเที่ยว เครือข่ายผู้ส่งออกสินค้า สมาคมการค้าต่างๆ เป็นต้น  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการด าเนินธุรกิจ การพฒันาผลติภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด  

2. เพื่ อสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้ เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ระดับ 
พรีเมี่ยม   

3. เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดโดยใช้ระบบออนไลน์ 
เว็บไซต์และโซเซียลเน็ตเวิร์กไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชนSMEs และ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด ร้อยละ 95 

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มีตรายี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และมีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ OTOPเชิงวัฒนธรรม สู่ตลาด ร้อยละ 80 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 20 ผลิตภัณฑ์ 
4. จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  10 อ าเภอ 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรัง
ยั่งยืน  
1,516,240 บาท  
 
ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดตรัง  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน  
2,000,000 บาท  
 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 3,516,200 บาท 

 
10. ผลผลิต (output) 1. ผลิตภัณฑ์ OTOPเชิงวัฒนธรรม สู่ตลาด ร้อยละ 80 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 20 ผลิตภัณฑ์ 
 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วสิาหกิจชุมชน SMEs และ ผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ OTOP มี
รายได้เพิ่มข้ึน 
ผู้ผลิตชุมชน วิสาหกิจชุมชน  SMEs และผูผ้ลิตสินค้า OTOP มีช่องทางการจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์จากพืชประจ าถิ่นเพื่อเพิม่รายได้ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

        ต้นจาก : ในสมัยบรรพบุรุษคนพื้นเมืองถิ่นใต้  ใช้ไม้ท าฟืนเป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร
เขม่าควัน ที่เกิดจากการไฟไม้ฟื้นท าให้ หม้อ,กระทะ หรือภาชนะในการประกอบอาหารมีสีด า
จะจับจะวางตรงไหนก็ติดเขม่าด าไปทั่ว คนสมัยนั้นจึงคิดค้นวิธีการแก้ปัญหานี้โดยการน าเอาก้าน
จากที่เหลือทิ้งจากการลอกใบจากท ายาสูบ  มาท าจักสานรองก้นหม้อเพื่อป้องกันไม้ให้เปื้อนจาก
เขม่าด า ซึ่งเรียกภาชนะนี้ว่า “กันหม้อ” ต่อมาเรียกเป็นช่ือทั่วไปว่า “เสวียนหม้อ”จากนั้นมีการ
ถ่ายทอดให้กับลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆกันมา  เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 และได้
ลงทะเบียนผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี 2549  แรงจูงใจที่ท าให้เกิด
การจัดตั้งกลุ่มขึ้นนั้น ในหมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
และมีอาชีพลอกใบจากเพื่อใช้มวนบุหรี่ขาย ในการลอกส่วนหนึ่งจะน าใบจากท่ีลอกไปขาย ส่วน
ก้านจากและทางจากเป็นวัสดุเหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะทิ้งไป ท าให้เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
ประกอบกับมีแม่บ้านส่วนหนึ่งมีอาชีพกรีดยางพาราเสร็จจากงานในตอนเช้าตอนบ่ายจึงว่างท า
ให้เกิดแนวคิดในการรวมกันเป็นกลุ่มสตรีเพื่อจัดท าจักสานก้านจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในหมู่บ้านที่ท าเสวียนหม้อใช้เอง
ในครัวเรือน กลุ่มสตรีบ้านนายอดทองที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกมีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน 12 คน  
และมีผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวคือ เสวียนหม้อ ต่อมากลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  ในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มจัดอบรม 
ให้ความรู้ขึ้นในปี 2550 มีสมาชิกเริ่มเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีจ านวน 42 คน และกลุ่ม
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 18  ผลิตภัณฑ์ ต่อมามีภาคีส่วนราชการแนะน าให้
ทดลองท ากระดาษจากทางจากซึ่งเหลือทิ้งท าเป็นกระดาษสาทางจากและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย 

           ปัจจุบันกลุ่มจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง หมู่ที่ 5 ต าบลวังวน ได้มีผูเข้ามา
ศึกษาดูงานทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยสถานที่
กลุ่มจักสานก้านจากบ้านายอดทอง หมู่ที่ 5 ต าบลวังวน ไม่เอื้ออ านวยในการรองรับผู้มา
ศึกษาดูงาน และผลิตภัณฑ์จักสานก้านที่จะต้ังโชว์และผลิตที่จะรองรับ 
เพื่อส่งออกขายตามบูธ หรือส่งออก จะมีการวางไม่เป็นระเบียบ และเป็นสัดส่วน 
พร้อมทั้งจะให้ผู ้ที ่สนใจได้ฝึกจักสานก้านแต่มีที่รองรับไม่เพียงพออีกด้วย ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากต้นจากขึ้น 

เตยปาหนัน: ชอบขึ้นตามริมหาด ชายทะเล ป่าโกงกาง ลักษณะล าต้นเป็นกอ 
และแตกกิ่งใบยาวเป็นพุ่ม ขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ตามอายุและสภาพดิน สูงประมาณ 5 
เมตร การท าเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน พื้นเมืองที่ท ากันมาแต่โบราณ และมี
ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ ค าว่า เครื่องจักสาน นั้น โดยทั่วไปมักจะหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้น
ด้วยมือ โดยวิธี จัก สาน ถัก และทอ เป็นหลัก การเรียกเครื่องจักสาน ว่า จักสานนั้น 
เข้าใจว่าเป็นค าที่เรียกขึ้นตามวิธีการที่ท าให้เกิดเครื่องจักสานขึ้น นั่นเอง เพราะเครื่องจัก
สานต่างๆ จะส าเร็จเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์นั้น จะต้องผ่านกระบวนการที่ประกอบขึ้นด้วย
การจัก การสาน และการถัก หรือการขัดกันของวัสดุที่ผ่านกระบวนการเตรียมด้วยการจัก 
เพื่อแปรรูปวัสดุ หรือวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการใช้สอยเสียก่อนซ่ึงในจังหวัดตรัง จะพบที่
อ าเภอสิเกา และอ าเภอหาดส าราญ 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนนุให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จักสานก้านจาก และเตยปาหนัน
มีรายได้เพิ่มข้ึน 
2) เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้การผลิต การจัดแสดง การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้จากพันธุ์พชืประจ าถิ่นและเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา-ท้องถิ่น และแสดงพัฒนาการของสินค้าตัง้แต่อดีต ถึงปจัจุบันและสามารถต่อ
ยอดนวัตกรรมได้ 
4)เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการบริหารจัดการ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละของรายได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 95 
2. ร้อยละของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโดยชุมชนเป้าหมายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
3. ร้อยละของผลิตภัณฑน์ี่ได้รับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องต่อ

ความต้องการของตลาด ร้อยละ 95 
4. จ านวนผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันา 10 ผลิตภัณฑ ์

5.  พื้นที่เป้าหมาย  บ้านนายอดทอง หมู่ที่ 5 ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง(พื้นที่ : หนังสือส าคัญ
ฉบับที่หลวง (นสล.)อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน) 
 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผลติภัณฑ์จากต้นจาก พร้อมอุปกรณ์  
3,634,400 บาท 
 
ส านักพฒันาชุมชนจงัหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลติภัณฑ์จากพืชประจ าถิ่น (เตยปาหนันและก้านจาก
1,000,000 บาท 
 
ส านักพฒันาชุมชนจงัหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 4,134,400 บาท 

 
10. ผลผลิต (output) 1. อาคารศูนย์เรียนรู้การผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นจาก และเตยปาหนัน จ านวน 

1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ 
2. ผลิตภัณฑ์จากพชืประจ าถิ่นได้รับการพัฒนาจ านวน 10 ผลติภัณฑ์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

สมาชิกมีรายได้เพิ่มข้ึน สง่ผลใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึน้ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากล 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

1. จังหวัดตรังเป็นแหล่งผลิตยางพาราและไม้ยางพาราที่ส าคัญของประเทศ โดยเป็นพืช
เศรษฐกิจล าดับหนึ่งของจังหวัด ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง โดยมีตลาด
ต่างประเทศเป็นตลาดส าคัญ จากปัญหาเศรษฐกิจโลก ท าให้ยางพาราและไม้ยางพารา
ราคาตกต่ า ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราลดลง รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้
มีการแปรรูปยางพาราและการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดหาคู่ค้าราย
ใหม่ๆ  
2. จังหวัดตรังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ และการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนที่ส าคัญ โดยเฉพาะช่วงพืชเศรษฐกิจหลักราคาตกต่ า จึงจ าเป็นต้องขยายตลาดให้
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน นายอ าเภอซึ่งเป็นผู้น าใน
ระดับอ าเภอและบุคลากรท้องถิ่นภาครัฐที่มีภารกิจงานต้องให้บริการประชาชนและสัมผัส
กับผู้ผลิตชุมชน จะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในพัฒนาสินค้าศักยภาพและธุรกิจบริการ
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึง
จ าเป็นต้องเสริมสร้างแนวคิดด้านการตลาดให้แก่บุคลากรข้างต้น เพื่อจะน ามาใช้ในการ
วางแผนและก าหนดทิศทางในการพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพของพื้นที่ต่อไป 
         ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้า
ศักยภาพจังหวัดตรังสู่สากลขึ้น เพื่อพัฒนายกระดับผู้ประกอบการและสินค้าจังหวัดตรังให้
ก้าวไปสู่ต่างประเทศ และสร้างผู้น าด้านการค้า รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมผู้ผลิตชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งเข้าถึงโอกาสทางการค้า อันจะน าไปสู่การสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดของผูป้ระกอบการจงัหวัดตรัง และสร้างนัก
การค้าในแต่ละอ าเภอ โดยมนีายอ าเภอซึ่งเป็นผู้ก าหนดแผนพฒันาสินคา้และธุรกิจบริการ
ในอ าเภอเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสและช่องทางการตลาด รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์สินค้า
และธุรกิจบริการชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นรู้จักในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรมตามหลักการ
อุปสงค์น าการค้า  
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ผู้ประกอบการจังหวัดตรังได้รับการพัฒนาความรู้ด้านตลาด/การค้าระหว่างประเทศ 70 ราย 
2. ผู้ประกอบการจังหวัดตรังได้เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดบันานาชาติ 20 ราย 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง และต่างจังหวัด 
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6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดตรังสู่สากล  
4,200,000 บาท 
 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้น า นักการค้าจงัหวัดตรัง  850,000 บาท 
 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 5,050,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. ผู้ประกอบการจังหวัดตรังมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ และมี

โอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
2. อ าเภอ 10 อ าเภอ มีผู้น านักการค้า และมีสนิค้าและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ าเภอละ 
3 สินค้า รวมทั้งสิ้น 30 สนิค้า    

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ผู้ประกอบการและสินค้าจังหวัดตรังมีโอกาสและช่องทางในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการงานแสดงสินค้านานาชาติ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง และสร้างรายได้เข้า   สู่จังหวัด
เพิ่มข้ึน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

หัวข้อ 
รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพดา้นการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

        จังหวัดตรังมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขาย
กับต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญในอดีต มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์ โดดเด่น แปลกตา มีอาหาร และขนม
พื้นเมืองที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
โดยชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทางบริหารจัดการและรับผลประโยชน์ จากสถิติการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยกรมการท่องเที่ยว พบว่า ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยว 
1,508,313 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.89 และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
เป็นเงิน 9,060.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.54 
       จังหวัดตรังมีแนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ก็
เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเป็นรองในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่งผลให้ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงคัดเลือกให้ ตรังเป็น 1 ใน 55 เมืองรอง  ดังนั้น เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ส่งผลต่อ
การกลับมาเที่ยวซ้ า  จึงมีความจ าเป็นยิ่งในการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Trang 
Sport Series) กิจกรรมกุมภาพันธ์ สีสันแห่งความรัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง ฯลฯ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรัง 
2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวดัตรังอย่างต่อเนื่อง 
5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีด้านการท่องเที่ยว ให้ ตรัง เปน็เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยั่งยนื 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
2. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
3. มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 80 คน 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอนาโยง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะ
เหลียน อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวัง
วิเศษ และอ าเภอรัษฎา  
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6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
     
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

กิจกรรมหลักที่ 1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
งบประมาณ        8,000,000.-บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การแข่งขันไตรกีฬา เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
งบประมาณ          4,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ,สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ตรัง ,สถาบัน  การ
พลศึกษา วิทยาเขต ตรัง , ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง , สมาคมกีฬา
จังหวัดตรัง 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การแข่งขันว่ิงเทรล เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
งบประมาณ          2,000,000.-บาท    
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ,การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ตรัง, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ตรัง , ศูนย์
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ,  สมาคมกีฬาจังหวัดตรัง 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การแข่งขันจักรยานพิชิตเมืองตรัง 
งบประมาณ          2,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ตรัง, สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขต ตรัง , ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง , สมาคมกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2    
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมหลักที่ 2.  กุมภาพันธ์ สีสันแห่งความรัก 
งบประมาณ 6,000,000.-บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมเทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร 2019 
งบประมาณ 3,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หอการค้าจังหวัดตรัง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.
ตรัง ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตรัง ,สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม 
จ.ตรัง 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมแข่งขันลูกลม ชมถ้ าเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน นาหมื่นศรี 
งบประมาณ 3,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : อ าเภอนาโยง ,องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี ,
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ,ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ,สนง.การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ,
สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง 
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6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
  งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมหลักท่ี 3. ตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย 
งบประมาณ 3,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หอการค้าจังหวัดตรัง,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
สนง.ตรัง ,ชมรมผู้ประกอบการขนมเค้ก จังหวัดตรัง ,ชมรมผู้ประกอบการหมู
ย่างจังหวัดตรัง ,ชมรม OTOP จังหวัดตรัง 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
  งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมหลักที่ 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองเก่า ตรัง 
งบประมาณ 1,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ชมรมรักษ์ เมืองเก่า ตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สนง.ตรัง ,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ,สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ,สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง 

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
  งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมหลักท่ี 5. กิจกรรมเปิดโลกท่องเที่ยว เสน่ห์เมืองตรัง 
งบประมาณ 2,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองตรัง ที่ท าการปกครอง
อ าเภอย่านตาขาว ที่ท าการปกครองอ าเภอหาดส าราญ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ         ปะเหลียน ที่ท าการปกครองอ าเภอกันตัง ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสิเกา ที่ท าการปกครองอ าเภอนาโยง ที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยยอด 
ที่ท าการปกครองอ าเภอวังวิเศษ และที่ท าการปกครองอ าเภอรัษฎา 

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
  
      งบประมาณ  
      ผู้รับผิดชอบ  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 6. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง 
งบประมาณ 2,000,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง ,การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ตรัง ,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ,สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม
จังหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานงานท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 22,500,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. จังหวัดตรังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

2. จังหวัดตรังได้ประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
3. จังหวัดตรังมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
4. จังหวัดตรังได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการอย่างต่อเนื่อง 
5. จังหวัดตรังมีภาพลักษณ์ที่ดดี้านการท่องเที่ยว ท าให้ตรังเปน็เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยั่งยนื 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

    จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิม่มาตรฐานดา้นรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสูแ่หล่ง
ท่องเที่ยวหาดปากเมง ต.ไมฝ้าด อ.สิเกา จ.ตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมง ในปัจจุบันยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ การ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิม่ความปลอดภัยในการสญัจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลา
กลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่างท าใหผู้้ขบัขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้
ไฟฟ้าแสงสว่างยังมีประโยชน์ด้านความปลอดภัย เพราะไม่เพียงแตจ่ะท าให้ผู้ใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยด้านการจราจรเท่าน้ัน แสงสว่าง ยังช่วยป้องกันกันการเกิดอุบัติ และการเกิดอา๙ญา
กรรมให้กับนักท่องเที่ยว การตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างจะมปีระโยชน์อยา่งสมบูรณ์ได้ ถ้ามีการใช้
มาตรฐานที่ถูกต้องและจุดทีต่ิดตั้งไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน , 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  แหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมง ต.ไมฝ้าด  อ.สิเกา จ.ตรัง 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมง ต.ไมฝ้าด อ.สิเกา จ.ตรัง 
20,000,000 บาท 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 20,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนในพ้ืนท่ีหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด  อ.สเิกา จ.ตรัง และนักท่องเที่ยวมีไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสน่ห์เมืองตรังเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

        จังหวัดตรังก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อให้เป็น “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน” โดยมอบหมายให้ภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ คือ
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความ
เข้มแข็งทางสังคม ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความ
สมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดีมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
        ด้านการท่องเที่ยว ก าหนดแผนงานให้มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาด
สมัยใหม่และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง 
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน ๖ กิจกรรม 
มีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน ๒ กิจกรรม 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดตรังและต่างจังหวัด 

6.  กิจกรรมหลัก สื่อสารประชาสัมพันธ์เสน่ห์เมืองตรังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดแีละยั่งยืน 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑,๔๖,๐๐๐ บาท 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 1,740,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) - กิจกรรมประชาสัมพันธส์่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน ๖ กิจกรรม 

- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน ๒ กิจกรรม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
นักท่องเที่ยว และประชาชนท่ัวไป มีความเช่ือมั่นต่อภาพลักษณ์ทีด่ดี้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ตรังให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจขยายตัวอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ช่วยยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนใ์หมี้คุณภาพเพ่ือสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ ๑-๕ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาด
ส าราญ จงัหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       ถนนสายเลียบริมทะเล เป็นถนนสายสัญจรหลักของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
นั้นและชาวบ้านที่ท าการประมงด้วย  เป็นเส้นทางการคมนาคมไปมาหาสู่กันและใช้เป็น
เส้นทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง มีประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางนี้ในการสัญจรประมาณ ๓๖๐ ครัวเรือน  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ แก้ไขปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอส าหรับประชาชนที่ใช้เสน้ทางนี้เดินทาง 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

๑. ได้มีถนนในการสัญจรไปมา สะดวก และ ปลอดภัย  
๒. จ านวนครัวเรือน  ๓๖๐ ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๗๙ คน 
๓. ผ่านพื้นที่เพาะปลูกประเภทต่างๆ  (เช่น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ ๑-๕  
 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ ๑-๕ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
6,935,000 บาท 
นายอ าเภอหาดส าราญ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอหาดส าราญ 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 6,935,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ ๑-๕  

 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
๑. ได้มีถนนในการสัญจรไปมา สะดวก และ ปลอดภัย  
๒. จ านวนครัวเรือน  ๓๖๐ ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๗๙ คน 
๓. ผ่านพืน้ที่เพาะปลูกประเภทต่างๆ  (เชน่ ปาล์ม,ยาง) ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนใ์หมี้คุณภาพเพ่ือสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขานุ้ย บ้านเขาไม้แก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตผุล 
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่เคยเป็นเมืองท่าค้าขายและอยู่ในเส้นทางคมนาคมสู่
จังหวัดอ่ืนในภูมิภาคมีประเพณีพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่ต าบลเขาไม้แก้ว  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน  พื้นที่ตั้งอยู่ตรงจุด
กึ่งกลางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังและเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การพัฒนาต าบลเขาไม้แก้วให้พร้อมเพื่อเป็นศูนย์รับและ
บริการนักท่องเที่ยวทั้งจากในจังหวัดตรังและจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างงานและ
กระจายรายได้สู่ประชาชน                                                                                                                  
2) เพื่อเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติได้อย่างสะดวกสบายมี
ความปลอดภยัและราคาประหยัด                                                                                                    
3) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  ป้องกันมิให้เงินรั่วไหลออกจากประเทศ  
อีกทั้งยังเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก 
4) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายนอกได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลป้องกันและรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติผ่านกระบวนการท่องเที่ยว      
5) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดและจังหวัดภาคใต้ฝั่ง     
อันดามัน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1 .  ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ( จ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ) 1 ,000 ค น / ปี 
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ประทับใจ 90%                     

5.  พื้นที่เป้าหมาย  บ้านเขาไม้แก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขานุ้ย บ้านเขาไม้แก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขานุ้ย บ้านเขาไม้แก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
8,456,000 บาท 
นายอ าเภอสิเกา 

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอสิเกา 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 8,456,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขานุ้ย บ้านเขาไม้แก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

    - มีสถานทีท่่องเที่ยว , ออกก าลังกาย  
และพักผ่อนหย่อนใจ    
    - ท าให้ประชาชนในเขตพื้นที่ มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการ 
ขายอาหารทะเล  ผลผลติทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตดิตั้งไฟฟา้แสงสว่างเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวหาดหัวหิน  ต.บอ่หิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

         บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดหัวหิน ในปัจจบุันยังไม่มีระบบไฟฟา้แสงสว่างที่
เพียงพอ การติดตั้งระบบไฟฟา้แสงสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการสัญจรให้กับผู้ใช้
รถใช้ถนนในเวลากลางคนื ไฟฟา้แสงสวา่งท าให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวสิัยในการมองเห็นที่
ชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้ไฟฟ้าแสงสว่างยังมปีระโยชน์ดา้นความปลอดภัย เพราะไม่
เพียงแต่จะท าให้ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัยด้านการจราจรเท่านัน้ แสงสวา่ง ยงัช่วย
ป้องกันกันการเกิดอุบัติ และการเกิดอา๙ญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว การติดตั้งไฟฟา้
แสงสว่างจะมปีระโยชน์อยา่งสมบูรณ์ได้ ถ้ามีการใช้มาตรฐานทีถู่กต้องและจุดที่ติดตั้งไม่
ก่อให้เกิดอันตราย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนนุการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสรา้งความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนนุความมัน่คงของรัฐ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ , 
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  หาดหัวหิน  ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก เพิ่มมาตรฐานดา้นรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟา้แสงสวา่งเข้าสู่แหลง่
ท่องเที่ยวหาดหัวหิน  ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดหัวหิน  ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
13,742,800 บาท 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 13,742,800 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งระบบไฟฟา้แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพืน้ที่หาดหัวหิน  ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง มีระบบไฟฟา้
แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แหล่งท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปบริเวณถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในช่วงเวลากลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอท า
ให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้จึงมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานรวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
- ท าให้เกิดความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิของประชาชน 
- เพื่อความปลอดภัยในกรเดินทางของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แหล่งท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  ศาลหลักเมืองตรัง หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง แหล่งท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง แหล่งท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง 
8,467,500 บาท 
นายอ าเภอกันตัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอกันตัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี มิถุนายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 8,467,500 บาท 
10. ผลผลิต (output) - ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างจ านวน ๑ งาน 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

- สามารถแกป้ัญหาอุบัติเหตุ และท าให้เกิดความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ ของผู้ใช้
ถนน 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อทุยานแห่งชาติ       

หาดเจ้าไหม  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณหาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
          บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง ในปัจจุบันยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่
เพียงพอ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้
รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่างท าให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่
ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ไฟฟ้าแสงสว่างยังมีประโยชน์ด้านความปลอดภัย เพราะไม่
เพียงแต่จะท าให้ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัยด้านการจราจรเท่านั้น แสงสว่าง ยังช่วย
ป้องกันกันการเกิดอุบัติ และการเกิดอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว การติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างจะมีประโยชน์อย่างสมบูรณ์ได้ ถ้ามีการใช้มาตรฐานที่ถูกต้องและจุดที่ติดตั้งไม่
ก่อให้เกิดอันตราย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนนุการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสรา้งความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนนุความมัน่คงของรัฐ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ , 
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อทุยานแห่งชาติหาดเจา้
ไหม  ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างภายในบริเวณหาดหยงหลิง ต.ไมฝ้าด อ.สิเกา จ.ตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างภายในบริเวณหาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
20,000,000 บาท 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 20,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งระบบไฟฟา้แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณบริเวณหาดหยงหลิง ต.ไมฝ้าด อ.สิเกา จ.ตรัง มี
ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างใช ้
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนใ์หมี้คุณภาพเพ่ือสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการจัดการมรดกทางวฒันธรรมจังหวัดตรังเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกทดแทน การพัฒนาทุนทางวฒันธรรมนอกจากช่วยรักษาแลว้      
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ท้องถิ่น ผลเพิ่มเติมช่วยสง่เสริมการท่องเที่ยวให้เกิดโอกาส 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  1.เพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมให้ท้องถิ่น 
2. สร้างโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. จัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า5รายการ 
2. มีผลตอบรับจากสารคดีรูปแบบทนัสมัยทีส่ื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเผยแพร่ทาง
สื่อสมัยใหม่ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก จัดการมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดตรังเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

   
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

พัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพร่วมกับชุมชนและเจ้าของวัฒนธรรม 
โดยใช้องค์ความรู้ทางการจัดการวัฒนธรรม  
800,000 บาท 
อ.ยศถกล โกศลเหมมณี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตรัง 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

พัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพร่วมกับชุมชนและเจ้าของวัฒนธรรม 
โดยใช้องค์ความรู้ทางการจัดการวัฒนธรรม 
 800,000 บาท  
อ.ยศถกล โกศลเหมมณ๊ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตรัง 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

สร้างภาพยนตร์สารคดีเพื่อการสื่อสารการตลาด 
800,000 บาท 
อ.ยศถกล โกศลเหมมณ๊ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตรัง 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

สร้างช่องทางสื่อสารหลักเว็บไซต์จิตวิญญาณแห่งเมืองตรัง  
230,000 บาท  
อ.ยศถกล โกศลเหมมณ๊ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 1,830,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1.สร้างภาพยนตร์สารคดีเพื่อการสื่อสารการตลาด 

2.สร้างช่องทางสื่อสารหลักเว็บไซต์จิตวิญญาณแห่งเมืองตรัง 
11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(Outcome) 
1.สินค้าหรือบริการจากทุนทางวัฒนธรรม 5 รายการ 
2.สารคดีเพื่อการสื่อสารการตลาด 5 เร่ือง 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ชายหาดส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาด
ส าราญ  จงัหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ เพิ่มความสะดวกเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชายหาดส าราญเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่  และ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาและเข้าถึงแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ๆ 
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

- จ านวนผูป้ระกอบการ 
- จ านวนนักท่องเที่ยว 
- เศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
- ประชาชนรายได้เพิ่มข้ึน 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  หาดส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ  จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ  
จังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1         
      งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ  
จังหวัดตรัง 
11,751,200 บาท 
นายอ าเภอหาดส าราญ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอหาดส าราญ 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 11,751,200 บาท 
10. ผลผลิต (output) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ  

จังหวัดตรัง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
ชายหาดส าราญมีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตดิตั้งไฟฟา้แสงสว่าง   
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว  ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้มีศักยภาพ เพิ่มความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของประชาชนผู้ใชเ้ส้นทาง  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนนุการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสรา้งความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนนุความมัน่คงของรัฐ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน , ประชาชนในพื้นที่มรีายได้เพิ่มมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  วัดเขาแก้ว  ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก เพิ่มมาตรฐานดา้นรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟา้แสงสวา่งเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว  ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1      
      งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเขาแก้ว  ต.นาเมืองเพชร อ.สิ
เกา จ.ตรัง 
8,000,000 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 8,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งระบบไฟฟา้แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นทีโ่บราณสถานวัดเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร  
อ.สิเกา จ.ตรัง  
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ าเลเขากอบ หมู่ที่ 1 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง              

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

     อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งและถ้ าเลเขากอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งหนึ่งของอ าเภอห้วยยอดตั้งอยู่ต าบลเขากอบเป็นสถานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มีความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติมีทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าไม้ที่สมบูรณ์ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า100,000 คน/ปี อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับ Unseen 
Thailand ของประเทศไทยที่น่าท่องเที่ยวซึ่งท าให้แต่ละปีต าบลเขากอบต้องรองรับนักท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมากซึ่งถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้ได้สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และคนในจังหวัดตรัง การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีปัจจัยที่ส าคัญหลายประการด้วยกันที่ท าให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประสบผลส าเร็จ 
     โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นโครงการที่ส าคัญเร่งด่วนเพราะจะให้ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอห้วยยอดมีรายได้เพิ่มขึ้น ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น เช่นประชาชนสามารถจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร อีกทั้งยังสามารถดูแลสภาพแวดแวดล้อมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่เดินทางมาเทีย่วได้โดยสะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 
2. เพื่อให้มีแสงสว่างในการใช้เส้นทางในตอนกลางคนื ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง ในการสัญจรไปมาในตอนกลางคืน 
3. เพื่อได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนจ านวนมาก สามารถ
ดึงดูดนักท่องเทียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนได้ขยายตัวยิง่ขึ้น ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพฒันามนีักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ถ้ าเลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง      

6.  กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ าเลเขากอบ หมู่ที่ 1 ต าบลเขากอบ 
 อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง              

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1      
      งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ าเลเขากอบ หมู่ที่ 1 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง      
4,813,000 บาท 
นายอ าเภอห้วยยอด        

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอห้วยยอด        
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 4,813,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. ก่อสร้างอาคารรองรับนกัท่องเที่ยวถ้ าเลเขากอบ  หมู่ที่ 1 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

จ านวน 1 หลังขนาด กว้าง 38.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือไม่น้อยว่า 456 ตารางเมตร 
2. ติดตั้งเสาไฟฟา้แสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร จ านวน 25 ต้น และเสา High 
Mast สูง 20 เมตร จ านวน 1 ต้น   

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. มีอาคารรองรับนักท่องเที่ยวถ้ าเลเขากอบ   
2. มีเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร จ านวน 25 ต้น และเสา High 
Mast สูง 20 เมตร จ านวน 1 ต้น   
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนใ์หมี้คุณภาพเพ่ือสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ยกระดับความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวต าบลล าภูรา  
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

          บริเวณต าบลล าภูรา ในปัจจุบันยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ การ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่างท าให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมาก
ขึ้น นอกจากนี้ไฟฟ้าแสงสว่างยังมีประโยชน์ด้านความปลอดภัย เพราะไม่เพียงแต่จะ
ท าให้ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัยด้านการจราจรเท่านั้น แสงสว่าง ยังช่วยป้องกันกัน
การเกิดอุบัติ และการเกิดอา๙ญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
จะมีประโยชน์อย่างสมบูรณ์ได้ ถ้ามีการใช้มาตรฐานที่ถูกต้องและจุดที่ติดตั้งไม่
ก่อให้เกิดอันตราย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนนุการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสรา้งความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนนุความมัน่คงของรัฐ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน , ประชาชนในพื้นที่มรีายได้เพิ่มมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ต าบลล าภูรา  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง ยกระดับความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวต าบลล าภูรา  อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1      
       
      งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ยกระดับความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวต าบลล าภูรา อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 
15,490,000บาท 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 15,490,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง ยกระดับความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวต าบลล าภูรา  อ าเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนใ์หมี้คุณภาพเพ่ือสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการและผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholders) ในธุรกิจ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๒.  ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจด้านหนึ่งในแนวคิด “ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” มองเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ ต.เกาะลิบง(เกาะลิบง-
เกาะมุกด์) อ.กันตัง จ.ตรัง จึงประสงค์ที่จะร่วมสร้างเครื่องมือทางภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
ให้ชุมชนเข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน เพราะพื้นที่เกาะ
ลิบงนั้นมีศักยภาพในการสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ ให้มีความน่าสนใจ 
ภายใต้ความเข้มแข็งของชุมชนที่ จะยั งคงไว้ซึ่ งความเป็นอัตลักษณ์ของ ตนเอง 
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน มุ่งเน้นการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว  การส่งเสริมให้มี
นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลากภาษาเข้ามาเที่ยวเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน  ผลกระทบหนึ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  คือความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจภาษาสื่อสารของชุมชน    
การให้ความรู้และความเข้าใจกับชุมชนผ่านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเป็นการสร้างเกราะ
ป้องกัน โดยอาศัยแนวคิดของการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการน าวัฒนธรรมหรือของดีใน
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มาน าเสนอนักท่องเที่ยวด้วย
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนอย่างถูกวิธี  การน าเสนอในรูปแบบที่มีความน่าสนใจและรูปแบบ
ที่ไม่ซ้ ากับชุมชนอื่น  เรียกว่า “การสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวผ่านภาษา”   รวมถึง  การ
น าวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่ดีงามของชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม มา
สร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้มีความน่าสนใจด้วยภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
ภายใต้ความเข้มแข็งของชุมชนที่จะยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ให้เป็นที่
ดึงดูดของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  ในปัจจุบันภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนได้ทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็น
ภาษากลางที่ใช้สื่อสารระหว่างประเทศ  การพัฒนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนให้ชุมชนผ่าน
บุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
แสวงหาความรู้ในการติดต่อสื่อสาร การขอความร่วมมือและการเจรจาต่อรองย่อมจะยิ่ง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประสานประโยชน์และพัฒนาทรัพยากรของ
ต าบลของตนและภูมิภาคโดยรวม   

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถ 
1) พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 
2)สามารถแสดงความคิดเห็น และเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรม สินค้าภายในต าบล ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนในการสื่อสาร 
3)สามารถอ่าน เอกสาร บทความ ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนได้ 
4) ส่งเสริมการสร้างค าบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนให้แก่ชุมชนเกาะลิบงทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 
หมู่บ้านการท่องเที่ยว ได้แก่บ้านเจ้าไหม บ้านสุไหงบาตู บ้านมดตะนอย  บ้านเกาะมุกด์
บ้านโคกสะท้อน บ้านหลังเขา บ้านบาตูปูเต๊ะและบ้านทรายแก้ว 
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4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของโครงการเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ร้อยละ 95 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  เกาะลิบง บา้นเจา้ไหม บา้นสุไหงบาตู บา้นมดตะนอย บา้นเกาะมุกดบ์า้นโคกสะทอ้น 

บา้นหลงัเขา บา้นบาตูปูเต๊ะและบา้นทรายแกว้ จังหวัดตรัง 
6.  กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการและผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ในธุรกิจท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1      
      
 
 
 
 
 
      งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่
บุคลากรในชุมชนเกาะลิบง บา้นเจา้ไหม บา้นสุไหงบาตู บา้นมดตะนอย บา้นเกาะมุกด์
บา้นโคกสะทอ้น บา้นหลงัเขา บา้นบาตูปูเต๊ะและบา้นทรายแกว้ โดยมีกิจกรรมเด่น ๆ 
จ านวน 6 คร้ัง  
- ภาษาอังกฤษ 3 คร้ัง 
- ภาษาจีน 3 คร้ัง   
571,500 บาท 
สาขาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาองักฤษ/ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่
บุคลากรในชุมชนเกาะลบิง 

8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 571,500 บาท 
10. ผลผลิต (output) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาองักฤษ/ภาษาจนีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่

บุคลากรในชุมชนเกาะลบิง บา้นเจา้ไหม บา้นสุไหงบาตู บา้นมดตะนอย บา้นเกาะมุกด์
บา้นโคกสะทอ้น บา้นหลงัเขา บา้นบาตูปูเต๊ะและบา้นทรายแกว้ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ผู้น าชุมชน  เจา้ของกิจการร้านค้า  ผู้จ าเปน็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนี และ
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์  ในชุมชนดา้นการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ/
ภาษาจนี เพื่อการสื่อสารในฐานะตัวแทนชุมชนได้ 
2. ชุมชนมี่ค าบรรยายสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนทัง้ใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บา้นการท่องเที่ยว ได้แก่บา้นเจ้า
ไหม บ้านสุไหงบาตู บ้านมดตะนอย บ้านเกาะมุกด์บา้นโคกสะท้อน บ้านหลังเขา บา้นบาตู
ปูเต๊ะและบ้านทรายแก้ว 
3. ได้วุฒิบัตรเพื่อต่อยอดในการสอบ/เทียบคา่ด้านภาษาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใหมี้คุณภาพเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิม่มาตรฐานดา้นรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่

แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา จ.ตรัง 
๒.  ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

          บริเวณวัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา จ.ตรัง ในปัจจุบันยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างที่เพียงพอ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่างท าให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่
ชัดเจนมากขึ้น นอกจากน้ีไฟฟ้าแสงสว่างยังมีประโยชน์ด้านความปลอดภัย เพราะไม่เพียงแต่
จะท าให้ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัยด้านการจราจรเท่านั้น แสงสว่าง ยังช่วยป้องกันกันการเกิด
อุบัติ และการเกิดอา๙ญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจะมีประโยชน์
อย่างสมบูรณ์ได้ ถ้ามีการใช้มาตรฐานที่ถูกต้องและจุดที่ติดตั้งไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

- สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนความมั่นคงของรัฐ 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน , 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  วัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา จ.ตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก เพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา จ.ตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1      
      งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา  จ.ตรัง 
10,000,000 บาท 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 10,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งทอ่งเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา  จ.ตรัง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนใ์หมี้คุณภาพเพ่ือสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิม่มาตรฐานดา้นรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสูแ่หล่ง

ท่องเที่ยวเทศกาลแลลูกลม อ.นาโยง  จ.ตรัง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตผุล 
          บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลลูกลม ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง     ในปัจจุบันยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ไฟฟ้า
แสงสว่างท าให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ไฟฟ้าแสง
สว่างยังมีประโยชน์ด้านความปลอดภัย เพราะไม่เพียงแต่จะท าให้ผู้ใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยด้านการจราจรเท่านั้น แสงสว่าง ยังช่วยป้องกันกันการเกิดอุบัติ และการเกิด
อา๙ญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจะมีประโยชน์อย่างสมบรูณไ์ด้ 
ถ้ามีการใช้มาตรฐานที่ถูกต้องและจุดที่ติดตั้งไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนับสนนุการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสรา้งความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 
- สนับสนนุความมัน่คงของรัฐ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ , 
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ต าบลนาหม่ืนศรี อ าเภอนาโยง 

6.  กิจกรรมหลัก เพิ่มมาตรฐานดา้นรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟา้แสงสวา่งเข้าสู่แหลง่
ท่องเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา จ.ตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1      
      งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าพระพทุธ  ต.หนองบัวอ.รัษฎา  จ.
ตรัง 
10,000,000 บาท 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 10,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าพระพุทธ  ต.หนองบัว อ.รัษฎา  จ.ตรัง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
     1) จังหวัดตรังมีประชากรทีน่ับถือศาสนาที่หลากหลาย การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปญัหา
ต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ 
เสริมสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึง่ในห้วงที่
ผ่านมาจังหวัดตรังได้ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนราชการกับผู้น า
ศาสนาและประชาชนทีน่ับถือศาสนาอิสลามในห้วงเดือนละศีลอด(เดือนรอมฎอน) ซึ่ง
ถือเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมมาอย่างต่อเนื่องทุกป ี 
     2) ปัญหายาเสพติดยังคงเปน็ปัญหาส าคัญล าดบัแรกของจังหวัดตรัง ที่จะต้องได้รบั
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด เกิดความ
เสียหายและสรา้งความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนใหญ่ ตลอดจนเป็นภัยต่อความมัน่คง
ของประเทศ  
     3) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตรัง (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่ 
1) ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้เสพยาเสพติดตามหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยในแต่ละปีมีผู้เสพยาเสพตดิเข้ารับการบ าบัดรักษาฟืน้ฟูสมรรถภาพ จ านวน 600 - 
800 คน มีความจ าเปน็ต้องเฝ้าระวังดูแลสถานที่ และควบคุมดแูลพฤติกรรมผู้เข้ารับ
การบ าบดัตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการด าเนนิการตามหลักสตูรจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์
พื้นฐาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ในการท ากิจกรรม ให้เพียงพอเพื่อรองรับการเป็นศูนย์
ฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดที่มีมาตรฐาน  
     4) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความมัน่คงที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้สังคมและ
ชุมชนมีความสงบสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในสังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้จังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพื้นที่ 
ให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเปน็รูปธรรมสามารถเอาชนะยาเสพติดได้
อย่างยั่งยืน ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความมัน่คงและ
เข้มแข็งปลอดภัย จังหวัดตรัง ประจ าปี 2563 ข้ึน  
     5) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสทิธิภาพการด าเนนิงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ/จังหวัด 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาล 

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

3. เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชน 

4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน ส่งเสริมให้จังหวัดตรังเป็นสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรังในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาบ าบัดทุกข์ให้ประชาชนอย่างท่วงทีตรงตามประเด็นที่
ประชาชนขอความช่วยเหลือ 
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4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ผู้น าศาสนาและประชาชนที่นบัถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งส่วนราชการตา่งๆ  มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ไมน่้อยกว่า 5,000 คน 

2. มีผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และสามารถอยู่ครบ
ตามหลักสูตร(ผา่นการบ าบัดฯ) ไม่น้อยกว่า 600 คน 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน 

4. ด าเนินการตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัยเพื่อค้นหาและคัดกรองผู้เสพยาเสพติด       
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน. 

5.  ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก  
ประชาชนได้ยุติ   ร้อยละ 80 

6. ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารต่อการด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ/
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ร้อยละ 85 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  1) มัสยิดกลางประจ าจังหวัดตรงั ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
   หรือสถานที่อื่นๆ (ในพืน้ที่จังหวัดตรัง) ที่มีความเหมาะสม  
2) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่ 1  
3) ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หรือวิทยาลัยเทคนิคตรัง  
4) ด าเนินการในพื้นที่ 10 อ าเภอ 85 ต าบล 723 หมู่บ้าน ของจังหวัดตรัง  

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

รอมฎอมสัมพันธ์ จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอมร่วมกันระหว่างผู้น าศาสนา 
ประชาชน และส่วนราชการ เพือ่เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองในพืน้ที่จังหวัดตรัง จ านวน 1 คร้ัง 
540,000 บาท 
นายนฤทธิ์  มงคลสุข   ปลัดจงัหวัดตรัง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตรัง ประจ าปี 2563 
750,000 บาท 
นายนฤทธิ์  มงคลสุข   ปลัดจงัหวัดตรัง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
  
    งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธต์่อต้านยาเสพติดในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 
2563 
 230,000 บาท 
นายนฤทธิ์  มงคลสุข   ปลัดจงัหวัดตรัง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
  
 
    งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การจัดหาอุปกรณ์ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อใช้ในการค้นหาตรวจคัดกรองและ
น าส่งผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ  ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ประจ าปี 2563 
 360,000 บาท 
นายนฤทธิ์  มงคลสุข   ปลัดจงัหวัดตรัง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 
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6.1 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพการด าเนนิงาน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ/จังหวัด 
584,000 บาท 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการข้าราชการ ผู้น าชุมชน/หมู่บ้านและศนูย์ยุติธรรม
ชุมชนในทุกอ าเภอ จ านวน 1 วนั 180,000บาท 

- จัดท าแผน่พับประชาสัมพนัธ์ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ/จังหวัดค่าจดัท าแผน่พับ
ประชาสัมพนัธ์ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดตรังขนาด 2 พับ 3 ตอน ขนาดคลี่ออก 
21*29.7 ซม.ใช้กระดาษอาร์ตมัน หนา 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้าจ านวน 
2,000 แผ่นๆ ละ 11 บาท เปน็เงินจ านวน 22,000บาท 

- การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบตัิงานของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ/จังหวัดตรัง และศูนย์ด ารงธรรมชุมชน 80,000 บาท 

        ชุดปฏิบตัิการเคลื่อนที่เร็วแบบบูรณาการ 290,000 บาท 
 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 2,464,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1) ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดตรัง อยู่ร่วมกันด้วยความ

ปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ร่วมกันพัฒนาจังหวัดตรัง 
2) กระบวนการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของจังหวัดตรัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และมี
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนร่วมกันรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดตรังลดลง 
3) ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ บรรเทาและลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเพื่อความสงบสุขของประชาชน 

 
11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(Outcome) 
1) ประชาชนในจังหวัดตรังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข ส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรัง 
2) ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวก ความรวดเร็ว ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์นันทนาการและกีฬาของชุมชนเกาะลิบงเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     รัฐบาลให้ความส าคัญด้านส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา
ลักษณะนิสัยเยาวชนใช้มีน้ าใจ นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท และมีความ
สามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียง
แก่ประเทศชาติ อีกทั้งการกีฬาสามารถน าไปแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาทางด้านสังคมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น  โดยสนามกีฬาเป็นจุด
ส่งเสริมคุณภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจของเยาวชนและประชาชน  ทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้
เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จังหวัดตรังได้ก าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา ซึ่งจะท าให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุข อันจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรงต่อไป  
     เกาะลิบง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มี
พื้นที่ 25,000 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 4,100 คน ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้าน
พร้าว , หมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะ , หมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา และหมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายแก้ว โดย
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และพื้นที่รอบเกาะจะเต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็น
อาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก าลังจะสูญพันธุ์ แต่ยังสามารถพบได้มากใน
บริเวณเกาะลิบง ซึ่งได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง กอปรกับพื้นที่เกาะ
ลิบง   ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการแข่งขันวิ่งเทรลเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ซึ่งได้กระแสตอบรับจากนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายแก่ชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่เกาะลบิงเป็นหนึ่งในพื้นที่ส าคัญส าหรบัการจดักิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (การแข่งขันวิ่งเทรล) ของจังหวัดตรัง  
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุก
พื้นที่ได้มีโอกาสเล่นกีฬา และใช้กีฬาเป็นสื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มี
สุขภาพพลานามัย แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติ 
2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ
ด้านกีฬา 
3) จัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับมหกรรมกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้ 
4) เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการกีฬาและนันทนาการได้อย่างเสมอภาค
และทั่วถึง 
5) เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวโดนชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. จังหวัดตรังมีการจัดเตรียมและพัฒนาสถานกีฬาสาธารณะเพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
2. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยของประชากรบนเกาะ   ลิบง ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐานสากล ร้อยละ5 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนบ้านบาตูปูเตะ๊ ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรงั 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 
17,786,000  บาท 
นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 17,786,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) เกาะลิบงมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน และสามารถรองรับกิจกรรม

กีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุอย่างเสมอภาคกัน พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ 

 
11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(Outcome) 
1. ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ดีขึ้นจากการออกก าลังกายและการ     
เล่นกีฬา 
2. สร้างโอกาสในการเข้าถึง และมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการ
ทางการกีฬา รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
กีฬาของชุมชนท้องถิ่น 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเตือยภัยสึนามิ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบัน ปา้ยเตอืนภยัสนึามิต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นทีเ่สีย่งภยัสนึามขิองจังหวัดตรังโดยส่วนใหญม่ีความ
ช ารุด เสียหาย ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในการแจง้เตือน/ประชาสัมพนัธ์ ให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการดูแลรกัษา และปรบัปรุงให้มสีภาพพร้อมใช้
งานตามวัตถปุระสงค์ทีไ่ด้วางไว้ เช่น ป้ายหกั ข้อความในปา้ยเลือนหาย อีกทั้งสูญหายไปบา้งใน
บางสว่น เป็นต้น ส่งผลให้ เมื่อภัยสึนามิที่คาดว่าจะเกิด/เกิดขึ้นในพื้นที่ ป้ายเตือนเหล่านี้จะ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งยังท าให้
ภาพลักษณ์ดา้นความปลอดภัยของจังหวัดตรงัขาดความน่าเช่ือถือดังนั้น  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยสึนามิเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่ง
เห็นควร ให้มกีารจดัท าและตดิตัง้ป้ายเตือนภัยสึนามิประเภทต่าง ๆ  ขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิของ
จังหวัดตรงั จึงได้จดัท าโครงการนีข้ึน้ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการอพยพของประชาชนและ นักท่องเที่ยว
ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดตรัง 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยสึนามิของจังหวัดตรังเป็นศูนย์ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  1)  หาดปากเมง บ้านหาดปากเมง ม.4, หาดเจ้าไหม บ้านฉางหลาง ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 
จ.ตรัง (พื้นที่บนฝั่ง) 
2)  แหลมขาม บ้านแหลมมะขาม ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง (พื้นที่บนฝั่ง) 
3)  หาดยาว,หาดหยงหลิง บ้านหาดเจ้าไหม ม.6 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง  (พื้นที่บนฝั่ง) 
4)  บ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4, บ้านทรายแก้ว ม.7 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พื้นที่บนเกาะลิบง) 
5)  บ้านหลังเขา ม.5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พื้นที่บนเกาะลิบง) 
6)  เกาะมุกด์, อ่าวนาหัวนอน, อ่าวพังกา บ้านเกาะมุกด์ ม.2 ต.เกาะลิบง อ..กันตัง จ.ตรัง 
(พื้นที่บนเกาะมุกด์) 
7)  แหลมตะเสะ บ้านตะเสะ ม.4 ต.ตะเสะ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง (พื้นท่ีบนฝั่ง) 
8)  หาดส าราญ บ้านแหลมปอ ม.5 ต.หาดส าราญ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง (พื้นที่บนฝั่ง) 
9)  ชายหาดมดตะนอย บ้านมดตะนอย  ม.3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง  
10)  ม.2, 3, 4, 5 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (บนเกาะสุกร) 
11)  ชายหาดราชมงคล ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง   
 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
 
 
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตือยภัยสึนามิ ดงันี้ 
1.  ป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย ขนาด 0.80x1.20 ม. จ านวน  24 ป้าย 
2. ป้ายเสน้ทางอพยพขนาด 0.60x0.75 ม.  จ านวน 1,293 ป้าย 
3.  ป้ายเตือนภัย พืน้ที่เสี่ยงภัย ขนาด 0.60x0.60 ม. จ านวน  625 ป้าย 
4.  ป้ายจุดปลอดภัย ขนาด 0.60x0.60 ม.  จ านวน  57ป้าย 
5.  เสาหลักเตือนภัย ขนาด 1.20x0.125 ม.  จ านวน  24 เสา 
6,39๔,000บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
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7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 6,39๔,000บาท 

10. ผลผลิต (output) 1) ป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนภีัย ขนาด 0.80x1.20 ม. จ านวน  24 ป้าย  
2) ป้ายเสน้ทางอพยพ  ขนาด 0.60x0.75 ม. จ านวน 1,293 ป้าย 
3) ป้ายเตือนภัย พืน้ที่เสี่ยงภัย  ขนาด 0.60x0.60 ม.จ านวน    625 ป้าย 
4) ป้ายจุดปลอดภัย ขนาด 0.60x0.60 ม. จ านวน  57 ป้าย 
5)เสาหลักเตือนภัย  ขนาด 1.20x0.125 ม. จ านวน  24 เสา  

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

๑) จังหวัดตรังไม่มีผู้เสียชีวิตจากภัยสึนาม ิ
๒) ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการอพยพที่ก่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยสึนามิขึ้นในพื้นที่ 
๓) สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ เนื่องจากมนีักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจ าถิ่นและความเป็นไทย 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

     รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายดา้นศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  “สนับสนุนการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวฒันธรรมไทย” ทั้งที่เปน็วิถีชีวิต  
ค่านิยมที่ดงีาม และความเปน็ไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก ตลอดจน
อนุรักษ์ ท านบุ ารุง บูรณปฏิสังขรณ์แห่งศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพืน้บา้นให้เป็นมรดกไทยมรดกโลก
ของคนรุ่นต่อไป  สรา้งความเชือ่มโยงระหว่างยุคสมัยอยา่งต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญต่อ
บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแล
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็น
ทูตวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่อนุชนรุน่ต่อไป 
จังหวัดตรัง เป็นเมืองส าคัญในภาคใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  มีความเจริญรุ่งเรือง
ทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่หลากหลาย ประกอบกับงานฉลอง
รัฐธรรมนูญและงานกาชาดจงัหวัดตรัง  เป็นงานประจ าปีที่เปน็เอกลักษณ์ของเมืองตรังมี
ความเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะไม่เหมือนใคร มีการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญต่อเนื่อง
ยาวนานจนถึงปัจจุบนั โดยในงานจะมีกิจกรรมเชิงวิชาการผ่านนิทรรศการของหน่วยงาน
ต่างๆ  กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมร่ืนเริง  การออกร้านกาชาด 
การสาธิตและจ าหนา่ยสนิค้าของดีบ้านฉันของแต่ละอ าเภอ จึงควรส่งเสริมสนับสนนุให้มี
การจัดกิจกรรมทางด้านศลิปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในงาน ฉลองรัฐธรรมนูญ และงาน
กาชาดจงัหวัดตรัง  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เห็นคุณค่า มีความรักหวงแหน 
ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืทอดวฒันธรรมและภูมปิัญญาให้คงอยูส่ืบไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ สิบทอด เห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2.  เพื่อยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิน่ได้ร่วมกันสรรสร้างสบืทอด      
ภูมิปัญญาให้คงอยู่ในสังคมสบืไป     

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
2. กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศลิปนิพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ลานวฒันธรรม(สนามกีฬาทุง่แจง้  ต าบลบางรัก  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

จัดกิจกรรมทางด้านศลิปะและวฒันธรรมพื้นบ้านในงาน ฉลองรฐัธรรมนูญและงาน
กาชาดจงัหวัดตรัง  ในเดือนธันวาคม จ านวน  12 วนั  เช่น  การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย กิจกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน
กิจกรรมการแสดงหนังตะลุงและมโนราห์ เปน็ต้น 
6,000,000 บาท  (หกล้านบาทถ้วน) 
 
ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดตรัง 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 6,000,000 บาท   

10. ผลผลิต (output) 1.จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบา้นในงาน ฉลองรัฐธรรมนูญ    และงาน
กาชาดจงัหวัดตรัง  จ านวน 1  คร้ัง 
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  20,0๐๐ คน  

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

๑. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้สืบทอด เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเปน็ไทย 
๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องและได้เข้าร่วมกิจกรรม     
๓. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้อนุรักษ์เกี่ยวกับศิลปะการแสดงของท้องถ่ิน 
๔. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการบูรณะพลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนักโปร่งฤทัย ต าบลช่อง       
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   
(นายธัญญา เนติธรรมกุล) ได้เดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบ
สถานการณ์ภัยคุกคามด้านป่าไม้และเรื่องอื่นๆ ซึ่งการตรวจราชการในครั้งนี้ ได้สั่งการให้สวน
พฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง ตรวจสอบและประเมินราคาเพื่อซ่อมแซมบูรณะพลับพลา
ธารหทัยส าราญและต าหนักโปร่งฤทัยที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 7  ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้อยู่ในสภาพดี คงทน โดยยึดถือรูป
แบบเดิม แต่เนื่องจากพลับพลาธารหทัยส าราญ  และต าหนักโปร่งฤทัย(ศาลาที่ประทับ) ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และก าหนดเขตที่ดินโบราณสถานแล้ว สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 
จังหวัดตรัง จึงได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ท่ี ทส 0907.311/90 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ถึง 
ผู้อ านวยส านักศิลปากร ที่ 11 สงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินราคาเพื่อซ่อมแซมพลับพลาธารหทัยส าราญและศาลาที่ประทับ(ต าหนัก โปร่งฤทัย) 
และต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ส านักศิลปากรที่11 สงขลา ได้ส่งหนังสือที่ วธ 
0421/679 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พร้อมได้จัดท ารูปแบบรายการและประมาณการ
ราคาเพื่อซ่อมแซมพลับพลาธารหทัยส าราญ และต าหนักโปร่งฤทัย ให้สวนพฤกษศาสตร์เขา
ช่อง จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้วตามที่ขอความอนุเคราะห์ไป  ซึ่งพลับพลาธารหทัยส าราญและ
ต าหนักโปร่งฤทัย(ศาลาที่ประทับ) เป็นเรือนรับรองที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอ
ซิมบี๊ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระโอสาธิราช เจ้า
ฟ้ามหาวชิราวุธ เมื่อ พ.ศ.2452 และได้รับพระราชทานช่ือต าหนักโปร่งฤทัยในครั้งนั้น ต่อมา
เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก็
ได้มาประทับแรมที่ต าหนักโปร่งฤทัยอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2458 สถานที่แห่งนี้ยังเคยได้รับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในคราวเสด็จพระราชด าเนินเลียบ
มณฑลภูเก็ตเมื่อปี พ.ศ.2471 อีกด้วย ในช่วงที่กรมศิลปากรส ารวจขึ้นทะเบียนต าหนักโปร่ง
ฤทัยเป็นโบราณสถานนั้น ตัวต าหนักได้ปรักหักพังไปหมดแล้ว จึงได้ก าหนดขึ้นทะเบียนศาลา
ริมทาง 2 แห่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จ คือ ศาลาแปดเหลี่ยมที่น้ าตกโตนน้อย และศาลาธาร
หทัยส าราญที่น้ าตกโตนใหญ่ 
      ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง มีนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไป 
มาใช้พื้นที่ เป็นจ านวนมาก โดยเข้ามาท ากิจกรรมท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ และชม
โบราณสถานในพื้นที่ได้แก่ พลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนักโปร่งฤทัยที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง แต่
เนื่องจากโบราณสถานดังกล่าวช ารุดเนื่องจากมีอายุประมาณ 100 ปี ดังนั้น เพื่อซ่อมแซม
พลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนักโปร่งฤทัยที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้อยู่ในสภาพดี คงทน โดยยึดถือ
รูปแบบเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ได้ผลอย่างถาวร และมีประสิทธิภาพในการใช้
สถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ส าหรับการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์โบราณสถานแก่กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าสนใจในแก่นักท่องเที่ยว 
และผู้ศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างมั่นคง      
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน บูรณะพลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนักโปร่งฤทัยที่ประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7    
(2) เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” 
(3) เพื่ออ านวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาคมอาเซียน (AEC)อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน 
(AEC) ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ  จ านวน 2 แห่ง 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง   

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

บูรณะพลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนักโปร่งฤทัย ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง   
2,148,000  บาท 
นายยงยุทธ จิตส ารวย ต าแหน่ง นายอ าเภอนาโยง 
นายมีศักดิ์ แก้วกูล  ต าแหน่ง หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 
เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าเขาบรรทดั 

7. หน่วยงานด าเนินงาน  

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 2,148,000 บาท 

10. ผลผลิต (output) บูรณะพลับพลาธารหทัยส าราญและต าหนักโปร่งฤทัยที่ประทับของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง จ านวน 2 แห่ง ให้
อยู่ในสภาพดี คงทน โดยยึดถือรูปแบบเดิม 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง มีโบราณสถานท่ีสามารถรองรับหรือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ
สามารถรองรับนักเรียน นักศึกษาหน่วยงานต่างๆ ประชาชนท่ัวไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคง 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง   

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

จังหวัดตรัง  ได้น้อมน าโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ตามพระด าริของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีมาด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น  และให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์  รวมทั้งให้การช่วยเหลือเยาวชน    ทีป่ระสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหา
ยาเสพติดซึ่งเปน็ปัญหาระดับประเทศที่นับวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน  และแพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ยาเสพติดสง่ผลกระทบดา้นลบที่รุนแรงต่อผู้เสพ
ครอบครัว ชุมชน  และประเทศชาติ  ทัง้ด้านสุขภาพอนามัย ดา้นเศรษฐกิจและสังคม   
เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย  เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัญหาอาชญากรรม   สังคมเสื่อม  ประเทศขาดการพัฒนา  เศรษฐกิจตกต่ า เป็นตน้ซึ่ง
โครงการ TO BE NUMBER ONE  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน
ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง  รวมทัง้ช่วยเหลือให้ผู้หลงผิดกลับตวัเป็นคนดี
ของสังคมต่อไป  โดยด าเนนิงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ การรณรงค์ปลุกจิตส านึก
และสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน  สร้างและพฒันาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1. เพื่อพัฒนาจังหวัดตรังให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงนิ 
3.๒. เพื่อเพิ่มจ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานในทุก
ประเภทชมรม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. จังหวัดตรังได้รับรางวัล  TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเพ่ิมขึ้น 2 
รางวัล 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 50 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมประชุมคณะท างานโครงการ TO BE NUMBER  ONE จังหวัดตรัง 
๗๖,๘๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมสนับสนนุการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจฯในพืน้ที่จังหวัดตรัง  
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับจังหวัด   
งบประมาณ  ๑๑๘,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาคใต้  งบประมาณ  
๒๗๖,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 
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กิจกรรมหลักที่ 5 
  
  งบประมาณ          

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONEIDOL  
ระดับจังหวัด  
๑๓๓,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 6 
                  

งบประมาณ   หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  
IDOL ระดับภาคใต้   
  ๘๒,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ    
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดงบประมาณ  
๑๔๔,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 8 
 งบประมาณ       

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEระดบัภาคใตง้บประมาณ
๑๖๖,๐๐๐บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 9 
 งบประมาณ         

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE  NUMBER ONE ระดับประเทศ 
๓๑๗,๕๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 10 
 งบประมาณ          

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER  ONE ระดับจังหวัด    
๑๗๓,๖๐๐ บาท 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 
กิจกรรมหลักที่ 11 
 งบประมาณ         

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER  ONE ระดับประเทศ  
๑๒๐,๐๐๐บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 12 
 งบประมาณ    
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(ในพื้นที่)  
๑๓๕,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 13 
 งบประมาณ        

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

จกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่ายจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE  
๒๕๘,๔๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 14 
 
 งบประมาณ       

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานและบุคลากร TO BE NUMBER ONEระดับอ าเภอ
และจังหวัด 
๕๘,๔๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 15 
 งบประมาณ         

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มหกรรมรวมพลคนทูบีประจ าป ี๖๓ 
 ๒๓๗,๐๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 16 
 งบประมาณ    
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONEงบประมาณ
๕๑,๘๐๐บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

กิจกรรมหลักที่ 17 
 งบประมาณ    
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมประกวดต าบล/เทศบาล TO BE NUMBER  ONE  
๙๓,๕๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 
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กิจกรรมหลักที่ 18 
 งบประมาณ    
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE   
๑๘๙,๔๐๐  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 2,790,200 บาท 

10. ผลผลิต (output) จังหวัดตรังได้รับรางวัลจงัหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงนิ 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

จ านวนผู้เสพสารเสพติดรายใหม่ลดลง  เยาวชนมีคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนและ
ตลาดแรงงานในอนาคต 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

      การก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีการเตรียมก าลังคนให้เหมาะสม ทั้งส่วนที่เป็น
ก าลังคนในตลาดแรงงานและก าลังคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในระบบการศึกษาเงื่อนไขหนึ่งที่จะท า
ให้ประเทศไทยสามารถไปสู่ยุค 4.0 ได้ คือ แรงงานของประเทศประมาณ 48% จะต้อง
เป็นแรงงานฝีมือ คิดเป็นจ านวนราว 18.28 ล้านคน นั่นหมายความว่า ต้องมีการ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทยอีก 12.81 ล้านคนให้กลายเป็นแรงงานฝีมือ ซึ่งมีทั้ง
แรงงานใหม่ที่เพิ่งออกมาจากระบบการศึกษา และแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้ว 
     แรงงานเปน็ทุนมนุษย์ซึง่ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดบัสว่นย่อยของระบบเศรษฐกิจ คือ แรงงานในภาคการผลิต 
ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ และระดับมหภาคของประเทศ ถ้าแรงงานใน
ภาคการผลิตตา่งๆ ของประเทศมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีศักยภาพสูงจะ
ส่งผลให้ผลติภาพการผลิต (Productivity) สูงขึ้น ซึ่งสง่ผลสืบเนื่องต่อไปยังการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในที่สุดและเมื่อพิจารณาถึงความจ าเปน็เร่งด่วนในการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดตรัง พบว่าอุตสาหกรรมไม้
ยางพารา เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับจังหวัดตรังและจังหวัดในภาคใต้ ใน
การแปรรูปไม้ยางพารามีเครื่องจักรที่ส าคัญอยู่ชนดิหนึ่ง เรียกว่า “เลื่อยกล” เลื่อยกล
ส าหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา จ าเป็นทีจ่ะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการบ ารุงรกัษาตัวเคร่ืองจักรและใบ
เลื่อยสายพานส าหรับเคร่ืองจักร ก็มีความส าคัญมากเช่นเดียวกนัจ าเปน็ที่จะต้องใช้ชา่ง
ลับเลื่อยกลที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ส าหรับการแปรรูปไม้ยางพารา ซึ่งปจัจุบนั
แรงงานฝีมือที่จะมาปฏิบัตงิานในสาขาชา่งลบัเลื่อยกล ส าหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
มีน้อยดังนัน้ จึงมีความจ าเปน็ตอ้งเตรียมผลิตก าลังคนเพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมทัง้ความเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในอนาคต 
ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะเปน็ปัจจยัส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ของรัฐบาล เพราะปฏิเสธไมไ่ด้วา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นพลังหลักที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ชองตลาดแรงงานและความเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพก าลงัแรงงานในระดับอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 
2.เพื่อเตรียมก าลังแรงงานที่มีคณุภาพเพื่อรองรับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดตรังและในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ 
3.เพื่อตอบสนองการขาดแคลนแรงงาน ให้กับสถานประกอบกจิการกลุ่มคลัสเตอร์ไม้
ยางพาราจังหวัดตรังสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและกลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพาราภาคใต้ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพ
และมีงานท า ภายใน 6 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 50 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีงานท าไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 
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3. สถานประกอบกิจการมีความพึงพอใจผู้รับการฝึกที่ออกไปฝึกงานหรือรับเขาท างาน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

4. ลดการขาดแคลนแรงงานในอาชีพชา่งเจียรนัยใบเลื่อยสายพานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
65 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงแรมในจังหวัดตรังโรงแรมในจังหวัดสงขลา และพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน งบประมาณ 
1,007,600 บาท 
ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
  
   งบประมาณ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะเพ่ิมศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมขาดแคลน
“หลักสูตรการใช้เลื่อยกลเพ่ือการแปรรูปอุตสาหกรรมไม้ยางพารา” งบประมาณ 
๙๑๖,๒๓๓ บาท 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 1,923,900 

10. ผลผลิต (output) 1. จ านวนผู้ผา่นการฝึกอบรม จ านวน 200 คน 
2. แรงงานใหม่ เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้เป็นชา่งฝีมอื แรงงานเดิมได้รับการ
พัฒนายกระดับฝีมือ 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

1.จังหวัดตรังสามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
2. สถานประกอบกิจการกลุ่มแปรรูปไม้ยางพาราของจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง มีก าลังแรงงานที่มีคุณภาพในสาขาอาชีพนี้อย่างเพียงพอ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในขมุชน หรือน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้  
4. สถานประกอบกิจการโรงเลือ่ยฯ มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มมากข้ึน ลดต้นทนุ/ลดการ
สูญเสียในวงจรการเลื่อยแปรรูปไม้ยางพารา มีก าไรเพิ่มมากข้ึน 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
จังหวัดตรังสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

        สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น  ส่วนหนึ่งมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการไหลบ่าของ
วัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็ว  เด็กและเยาวชนได้ซึมซับ
แนวคิดกระแสนิยมต่างๆ มาเป็นวิถีของตน  ซึ่งหลายๆ แนวคิดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย  และการขาดวิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกล่าว  ท า
ให้เด็กและเยาวชนไทยบางส่วน รวมทั้งเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังได้รับผลกระทบโดยตรง  
และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย  เสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย  รวมทั้งการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดี   

นโยบายรัฐบาล ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เห็นความส าคัญของประชากร
วัยผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้ให้ทางสังคมและเพื่อให้ผู้สงูอายุ ได้อยู่กับครอบครัวและชุมชนอย่าง
มีความสุข  ประเทศไทยมีแนวโน้มผู้สูงอายุ ที่มีอายุยืนยาวและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ที่เพ่ิมมากข้ึน  ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  

         ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2)  ในปี 2558  เป็น 
20.5  ล้านคน  (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583  การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลาย
จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
เพิ่มขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจาก  มีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก
ร้อยละ  78.5  ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

         สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วงที่ผ่านมา  พบว่า  การขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ  โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม      และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  โดย
ก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานท่ีมีความต่อเนื่อง     และมุ่งเน้นการพัฒนาที่ท าให้คน
พิการสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีบทบาทในภาคสังคม  หรือกิจกรรมด้านคนพิการทุกระดับ  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ
และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะชีวิต กล้าคิด    
กล้าท า กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และมีทักษะประสบการณ์ในการพัฒนา
ตนเอง และเลือกอาชีพในอนาคตอย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุจังหวัดตรังรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีที่อยู่อาศัยมั่นคง  มีงานท าและมีรายได้   

3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้สังคมได้รับทราบตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ  

4. เพ่ือยกระดับศักยภาพของคนพิการ ให้สามารถพัฒนาตนเองและด ารงชีวิตได้
อย่างภาคภูมิใจ 
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4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑ์การพฒันา ทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน  ร้อยละ 75 

2. ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเปา้หมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 75 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดภมูิปัญญาผู้สูงอายุ ไม่น้อยกวา่ ๕00  คน  
4. ร้อยละของคนพิการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     

ร้อยละ 75 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดตรัง 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ  ๑๐ อ าเภอในจังหวัดตรัง 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ  

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสูผู่้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
1,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายจุังหวัดตรัง  
2,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  
 3,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐   

10. ผลผลิต (output) ๑) ร้อยละ 75 เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑ์การพฒันาทักษะชีวิต 
 ๒) ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุกลุม่เป้าหมายได้รบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
๓) ผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดภูมปิญัญาผู้สงูอายุไมน่้อยกว่า   2,000  คน 
๔) ร้อยละ ๗๕ ของคนพิการกลุ่มเป้าหมายได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

๑) เด็กและเยาวชนมีทักษะ ศักยภาพเหมาะสมกับวยั  มีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิต 
ในสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างปลอดภัย และมีความสุข 
๒) ผู้สูงอายผุู้ด้อยโอกาส และคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทีอ่ยู่อาศัยมั่นคง มีอาชีพ 
และรายได้ สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ 

๑.  ชื่อโครงการ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย สร้างความม่ันใจในการบริโภค

   ในอดีตสถานที่ผลิตขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะ ในจังหวัดตรัง มักท าเป็นกิจการใน 
ครัวเรือนที่มีการผลิตกันอย่างแพร่หลาย โดยผลิตเสร็จแล้วก็จะน ามาวางขายหน้าบ้าน  
ปัจจุบันสูตรการท าขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะได้ตกทอดสืบมาหลายชั่วอายุคน ลูกหลานชาว
ตรัง  และนักท่องเท่ียวนิยมน าไปเป็นของฝากจนกลายเป็นของฝากประจ าจังหวัดตรัง  
ซึ่งสามารถหาซื้อได้ท่ัวไปจากแหล่งขายของฝาก ท่ีกระจายอยู่ในจังหวัดตรัง ส่งผลให้ 
ธุรกิจการผลิตขนมเค้ก,ขนมเปี๊ยะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันพบว่าสถานท่ีผลิต
ขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะ ได้รับเลข อย เพียงร้อยละ 60 เท่านั้น และทุกแห่งยังไม่มีการ
แสดงฉลากโภชนาการท่ีระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในขนมเค้ก 
ตรัง, ขนมเปี๊ยะแต่ละยี่ห้อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใส่ใจสุขภาพ หรือ ผู้สูงวัยท่ีป่วยเป็น 
โรคเร้ือรัง หรือผู้ป่วยโรค NCDs  จากข้อมูลในปี 2560 พบสาเหตุการป่วยของผู้ป่วย 
นอกของจังหวัดตรังอันดับ 2 เป็นโรคทาง NCDs ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมก ากับให้ขนม
เค้ก,ขนมเปี๊ยะมีมาตรฐาน และประชาชนมีความรู้ สามารถเลือกบริโภค โดยอาศัยการ 
อ่านฉลากโภชนาการซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงชนิดและปริมาณสารอาหารท่ีจะได้รับจาก 
การบริโภคขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะนั้น ท าให้เลือกบริโภคอาหารได้ตรงตามภาวะโภชนาการ 
ของแต่ละบุคคล และสามารถน ามาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกซื้อขนมเค้กยี่ห้อต่างๆ ได้อีก
ด้วย ที่ส าคัญยังช่วยให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารท่ีไม่ต้องการได้ เช่น เป็นโรคไตต้อง
ควบคุมปริมาณโซเดียม หรือไขมันในเลือดสูงต้องควบคุมโคเลสเตอรอล เป็นต้น  ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องมีการบูรณาการการท างานเพื่อ 
พัฒนาขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะตรังให้ได้มาตรฐานในทุกมิติท้ังด้านคุณภาพมาตรฐานและ
เสรมมลคาทางการตลาดของผลตภณฑ

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อส ารวจสถานการณ์ความปลอดภัยของขนมเค้กตรัง, ขนมเปี๊ยะ ในพื้นที่จังหวัดตรัง 
2.เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานท่ีผลิต ขนมเค้กตรัง, ขนมเปี๊ยะ  ในจังหวัดตรัง ให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. สถานทีผ่ลิตขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะในจังหวัดตรัง มีมาตรฐานเป็นไปตามที่ก าหมาย
ก าหนด ร้อยละ 60 

2. ผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะมคีุณภาพมาตรฐานเปน็ไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 80 

3. ผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะแสดงฉลากเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 100 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  สถานทีผ่ลิตขนมเค้ก และขนมเปี๊ยะ 10 อ าเภอ จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชุมคณะท างานและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการท างาน 2 คร้ัง 
41,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาศักยภาพผูผ้ลิตเค้กตรัง, ขนมเปี๊ยะจ านวน 1 คร้ัง 
60,800 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 
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6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดท าฉลากโภชนาการ จ านวน 50 ตัวอย่าง  
767,500  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชาสัมพนัธ์โครงการ  
72,700 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงั 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 955,000 บาท 

10. ผลผลิต (output) 1. ร้อยละ 60 สถานทีผ่ลิตขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะในจังหวัดตรัง มีมาตรฐานเปน็ไปตามที่
ก าหมายก าหนด 

2. ร้อยละ 80 ผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก, ขนมเปี๊ยะมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมเคก้ตรัง, ขนมเปี๊ยะ 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายสู่ความมัน่คงทางสังคม 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

       การพัฒนามนุษย์จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นช่วงที่พัฒนาการด้าน
สมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด รัฐบาลให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง การ
สร้างรากฐานของชีวิต มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหลายภาคส่วน รวมทั้งการ
ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนโดยในส่วนของภาครัฐมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นหน่วยงานหลัก   
       ประเทศไทยตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้
สูงขึ้น โดยการจัดอันดับของสถาบัน World Economic Forum (WEF)      จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นการศึกษาเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (Global 
Competitiveness Index) ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องรายงานการด าเนินงานไปยัง
สถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD (International Institute for Management 
Development) เพื่อรวบรวมสรุปจัดท าเป็นรายงานการจัดอันดับ (Global 
Competitiveness Report) ที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทย
ในภาพรวม ยังอยู่ในอันดับที่ไม่น่าพึงพอใจมากนัก ในขณะที่อันดับของประเทศเอเชียมัก
ติดอยู่เป็น 1 ใน 7 อันดับแรกในหลาย ๆ ตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น เป็น
ต้น 
       จังหวัดตรัง มีหน่วยงานและสถานศึกษา จ านวน 516 แห่ง  ซึ่งด าเนินการจัด
การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ ทุกประเภท ตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการ
พัฒนา จนถึง การส่งต่อสู่การมีอาชีพ ให้สามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นที่
หลากหลายและมีความโดดเด่น ทั้งด้านภาษา ทั้งนี้ในปัจจุบันยังประสบปัญหา ขาดระบบ
ฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เป็นเอภาพใช้ในการบริการจัดการศึกษาของ
จังหวัด ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนซึ่งในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียน
ออกกลาง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรังออกกลางคัน 
จ านวน 209 คน  ก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษาที่มีผลต่อ การพัฒนาประเทศใน
อนาคตใน ระยะยาว  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดตรังให้มีคุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย   
4. เพื่อยกระดับจังหวัดตรังให้เป็นเมืองแห่งพหุภาษา และเปน็ศูนยก์ลางเพื่อพัฒนาทาง

การศึกษาของภูมิภาค (Education Hub) 
5. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด 

 



214 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ร้อยละของครูปฐมวัยที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา ร้อยละ 100 

2. ร้อยละ ความพึงพอใจสถานศึกษาที่มีผู้เรียนออกลางคนัได้รบัความเข้าใจจากคู่มือ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในจังหวัดตรัง ร้อยละ 80 

3. มีหลักสูตรการสื่อสารภาษาจีนขัน้พื้นฐาน 1 หลักสูตร 
4. มีนักเรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการสื่อสารทางพหุภาษา ๕๐๐ คน 
5. ร้อยละเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก  สูง ดี  

สมส่วนของเด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
  หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

กิจกรรมปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยSchool  mapping  
400,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมอบรมพัฒนาการศึกษาพิเศษเรียนรวมระดับปฐมวัย  
400,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการดูแลคัดกรองประเมินและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
220,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
  
    งบประมาณ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กสูงดีสมส่วนของ
เด็กปฐมวัย  
280,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 5 
  
     งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ด าเนนิกิจการพี่เลี้ยงเด็กและผูป้กครองเด็กที่รับบริการสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน  
400,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 6 
  
    งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาระบบPED ( Provincial Educational Database) สนบัสนนุการบริหาร
จัดการศึกษา  
1,000,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 7 
  
 งบประมาณ
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ในทุกระดับของจังหวัดตรัง  
300,000  บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 8 
  
     งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศแบบบูรณาการเพื่อเป็นเมืองแห่งการศึกษา
แบบพหุภาษาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา 
 2,000,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 
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7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงั  

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 5,000,000  บาท 

10. ผลผลิต (output) 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ 90 ได้รับการพฒันาเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. เจ้าหน้าที่ ผู้เก่ียวข้องที่รับผดิชอบดูแลเด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาเก่ียวกับ
การดูแลคัดกรอง ประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
3. เจ้าหน้าที่ ผู้เก่ียวข้อง รับผิดชอบดูแลเด็กปฐมวัยร้อยละ 90  ด้รับการพัฒนาเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพเด็ก  สูง ดี  สมส่วนของเด็กปฐมวัย 
 4.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีระบบจัดเก็บข้อมูล school  mapping การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในจังหวัดตรังที่มีคณุภาพจัดเก็บข้อมูลอย่างเปน็ระบบ 
5. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจงัหวัด จ านวน 1 ระบบ 
6. มีรายงานวิจยัการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนในทุกระดับของจังหวัดตรัง ๑ เล่ม 
7. ผู้บริหารในทุกระดับการศึกษาสามารถน าการวิจัยไปใช้เพื่อก าหนดแนวทางและ
นโยบายในการป้องกันปญัหาการออกลางคันของผู้เรียน 
8. คู่มือการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ๑ เล่ม 
9. การอบรมให้ความรู้การใช้คู่มือการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในจังหวัด
ตรัง 
10. มีหลักสูตรการพัฒนาการสือ่สารภาษาอังกฤษจ านวน ๑ หลักสูตร 
11. มีหลักสูตรการพัฒนาการสือ่สารภาษาจนี จ านวน ๑ หลักสูตร 
12. มีคู่มือพัฒนาทักษะการสื่อสารพหุภาษาไม่น้อยกวา่ ๑ ชิ้น 
13. มีสื่ออิเลคทรอนิคส์และสื่อกิจกรรมในแต่ละระดับไมน่้อยกว่า ๑ ชิ้น                            
1๔. มีนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการสื่อสารทางพหุภาษา ไมน่้อยกว่า ๕๐๐ คน 
15. มีแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจนีด้วยระบบ 
Coaching จ านวน ๑ แผน 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

ประชากรของจังหวัดตรัง ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และทั่วถึง  
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

     1. จังหวัดตรัง มีนโยบายในการในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุก
ท าลาย  และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ชุมชนตามประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต  
     2. ไม้พะยูง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ยางนา ไม้สะเดาเทียม ไม้จ าปา ไม้หลุมพอ เป็นไม้มีมูล
ทางเศรษฐกิจสูงปัจจุบันได้ถูกตัดโค่นลงเป็นจ านวนมาก เพื่อน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ส่ง
ขายให้กับนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทย         และชาวต่างชาติ ขายไม้แปรรูปไปยัง
ต่างประเทศท าให้ไม้เศรษฐกิจไม้มีค่าได้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นจะต้องมี
การอนุรักษ์และปลูกทดแทนเพื่อให้คงไว้ซึ่งพันธุกรรมพืชก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป 
      3. การส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจไม้มีค่า จึงเป็นการรักษาพันธุกรรมพืชไว้ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกันปลูกทดแทน 
บ ารุง และดูแลรักษา เพื ่อให้สภาพทรัพยากรป่าไม้เกิดความสมดุล และเกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการด ารงชีพและเป็นทรัพยากรให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนตลอดไป  
     4. ปัจจุบันไม้เศรษฐกิจไม้มีค่าถูกตัดโค่นลงเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม้ลดจ านวนลง
อย่างรวดเร็ว  จนค่อยๆหมดไป จึงจ าเป็นจะต้องมีการอนุรักษ์และปลูกทดแทนเพื่อให้คงไว้
ซึ่งพันธุกรรมพืชเฉพาะถิ่นก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ      1. ส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไปน ากล้าไม้ดังกล่าวไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมฯไว้และเป็น
การสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
     2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้เศรษฐกิจไม้มีค่าไว้และเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายได้ ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

1. มีไม้เศรษฐกิจไม้มีค่าเพิ่มข้ึน 21,500 กล้า 
2. พื้นที่ปลูกป่าเพิ่มข้ึน 100 ไร ่

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ด าเนินการ 10 อ าเภอ ในท้องที่จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

จัดซื้อจัดหากล้าไม้เศรษฐกิจไมม้ีค่า มาท าการเพาะเลี้ยง ดูแล บ ารุงรักษาให้เจริญเติบโต
เต็มที่ พร้อมปลูก และส่งเสริมการปลูกต้นไม้โดยแจกจ่ายกลา้ไม้ดังกล่าวให้แก่ส่วน
ราชการ หน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
1,000,000 บาท 
นายอาคม ยุทธนา  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
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7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 1,000,000 บาท 

10. ผลผลิต (output) พื้นที่ปลูกป่าเพิ่มข้ึน 100 ไร ่

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนของจังหวัดตรังได้รับประโยชน์จากการมีรายได้และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายกัน้น้ าพร้อมขุดลอกร่องน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๔ ตารางกิโลเมตร 
โดยมีแนวเขตรอบติดกับทะเล มีเขตการปกครองพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น ๒,599 คน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และท าการประมง โดยเฉพาะ
พื้นที่หมู่ที่ 2 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกแตงโม นาข้าว ข้าวโพด 
และปลูกผักต่าง ๆ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตา่งชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก แต่ปจัจุบันน้ าทะเลได้กัดเซาะชายฝัง่รุนแรงเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาวะ
อากาศแปรปรวน คลืน่ลมแรง  ส่งผลให้ถนนบริเวณชายฝั่งเกิดการทรุดตัวลงเปน็แนวยาวและ
ยังมีแนวโน้มขยายตัวออกไปเร่ือย ๆ และพื้นที่ท าการเกษตรประสบปัญหาความเดือดร้อนจาก
น้ าทะเลกัดเซาะ ประกอบกับความเดือดร้อนจากปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
ประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค พื้นทีท่ าการเกษตรขาดแคลนน้ าใชส้ าหรับ
เพาะปลูก เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าวของประชาชนต าบลเกาะสกุร และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าใชส้ าหรับท าการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของชุมชนซึ่งจะเป็นการ ช่วยบรรเทาปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอในระยะยาวจึงได้
เสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาโดยการก่อสร้างฝายกั้นน้ าพร้อมขุดลอกบริเวณหาดแตงโม หมู่ที่ 
2 ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรังซึง่พื้นทีด่ าเนนิการเป็นล าห้วยสาธารณะอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกรทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
สุกร ได้ตรวจสอบพืน้ที่แล้วพบวา่มีความพร้อมสามารถด าเนนิการได้ทนัทีเมื่อได้รับการ
สนับสนนุงบประมาณเพื่อด าเนนิโครงการ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลบริเวณจุดเสี่ยงต่อการกัดเซาะของน้ าทะเลและ
รักษาภูมิทัศน์แนวชายฝั่งให้ยั่งยืน 
2. เพื่อป้องกันน้ าทะเลไหลท่วมพื้นที่ท าการเกษตร 
3. เพื่อให้เกษตรมีน้ าใช้ส าหรับเพาะปลูก และท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
4. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง  
5. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ฝายกั้นน้ า ขนาดความกว้างฝาย 6.00 เมตร 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  บริเวณชายหาดแตงโม หมู่ที่ 2  ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

       งบประมาณ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าพร้อมขุดลอกบริเวณหาดแตงโมหมู่ที่ 2 ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ขนาดความกว้างฝาย 6.00 เมตร และขุดลอกหน้าฝายระยะทาง 1,260 เมตร 
2,290,000  บาท 
นายอ าเภอปะเหลียน 

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอปะเหลียน 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 2,290,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) ฝายกั้นน้ าพร้อมขุดลอกบริเวณหาดแตงโมหมู่ที่ 2 ต าบลเกาะสกุร อ าเภอปะเหลียน จังหวัด

ตรัง ขนาดความกวา้งฝาย 6.00 เมตร และขุดลอกหน้าฝายระยะทาง 1,260 เมตร 
11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(Outcome) 
เกษตรมีน้ าใช้ส าหรับเพาะปลูก และท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง  
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

บริเวณริมตลิ่งแม่น้ าตรัง  หมู่ที่2 ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ปัจจุบนัประสบปัญหาการกัดเซาะของริมตลิ่ง เนื่องจากกระแสน้ าแรงท าให้เกิดความ
เสียหายตลอดแนวริมตลิง่ และ ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากข้ึนทุก ๆ ปี  เป็นเหตุให้
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ าไดร้ับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสยีหาย อีกทั้งท าให้
ทัศนียภาพริมแม่น้ าไมส่วยงาม อีกทั้งต่อไปอาจท าให้ ต าแหน่ง แนวการไหลของน้ า
เปลี่ยนแปลงจากเดิมได้   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตรุด ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่จงึ
ได้ขอสนับสนนุส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดตรัง  ส ารวจ ออกแบบ 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง  
ตลอดจนสร้างทัศนียภาพสิง่แวดล้อมที่สวยงาม และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเปน็อยู่
ให้กับประชาชนบริเวณดังกล่าวที่ดีและยั่งยนื 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิง่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี 
2.  เพื่อลดความเสียหาย ป้องกันอันตรายต่อทรัพย์สนิและบรรเทาความ 
     เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 
3.  เพื่อปรับพื้นที่ริมตลิ่งให้มีทศันียภาพที่เรียบร้อย สวยงามมากข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

พื้นที่ได้รบัโครงการก่อสร้างได้เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง  ความยาว ๑๕๐ เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ประชาชนบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแมน่้ าตรัง ความยาว  ๑๕๐  เมตร 
๑๕,000,000.-  บาท  (สบิห้าล้านบาทถ้วน) 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ ๑๕,000,000.-  บาท   

10. ผลผลิต (output) พื้นที่ได้รบัโครงการก่อสร้างได้เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตรัง ความยาว ๑๕๐ เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

การกัดเซาะริมตลิ่งของแม่น้ าตรงั บริเวณดังกล่าว ได้รับการแก้ไขและป้องกันพร้อมทั้ง
มีทัศนียภาพทีส่วยงามเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเปน็อยู่ของประชาชนที่ดีและยั่งยนื  
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

๒.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       กรอบนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
และแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี มีความมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนไ ด้แก่  
      ๑.) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ             
      ๒.) เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ประเทศ
ก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
      ๓.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก  รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ  
     ๔.) เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและมี
การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
        จังหวัดตรัง  ชุมชนบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  เนื่องจาก
ไม่มีแหล่งน้ าอื่นในฤดูแล้ง  ประชาชนขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคในช่วงภัยแล้ง เนื่องจาก
สภาพบ่อน้ าบาดาลเดิม  ที่มีอยู่แล้วเสื่อมสภาพ ส่งผลให้คุณภาพของน้ าบาดาลเสื่อม
โทรมลง เกิดกลิ่น มีตะกอนหิน ดิน ทราย ปนเปื้อนมากับน้ า สีของน้ าเปลี่ยนไป จึงไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
         - บ่อน้ าบาดาลที่มีอายุการใช้งานมาเปน็เวลานานมากกว่า 5 ปี จะเสื่อมสภาพ
ตามกาลเวลา และส่งผลให้ประสิทธิภาพของบ่อน้ าบาดาลลดนอ้ยลง 
        - ค่าใช้จ่ายในการดูแล ฟืน้ฟู รักษาบ่อน้ าบาดาล ค่อนข้างสูง  
 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

    1. เพื่อฟ้ืนฟู สภาพของบ่อน้ าบาดาลที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานมากกว่า 
5 ปี ให้คงความสมบูรณ์และเหมาะสมของสภาพบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการใช้งาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน    ในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าดื่มน้ าใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
     2. เพ่ือพัฒนาบ่อน้ าบาดาลที่มีปัญหาของกลิ่น สีของน้ าขุ่นข้น ตะกอนดิน หิน 
ทราย เข้าบ่อ      ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของน้ าบาดาลดีขึ้นดังเดิม และสามารถน า
น้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. จ านวนพืน้ที่ขาดแคลนน้ าไดร้ับการแก้ปัญหา จ านวน 10 แห่ง 
2. บ่อน้ าบาดาลที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปีหรือบ่อน้ าบาดาลที่มีปัญหา กลิ่น ตะกอนดิน 
หิน ทราย เข้าบ่อได้รับการพัฒนาจ านวน 33 บ่อ 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย
  

10 อ าเภอ 
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6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
    งบประมาณ
  

 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง ขนาด 12 ม.3 และเครื่องสูบไฟฟา้แบบ
จุ่มใต้น้ า ขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๑๐ แห่ง  
7,500,000 บาท  
ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ตรัง  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ าบาดาล โดยการเป่าลา้งด้วยลม จ านวน 33 บ่อ งบประมาณ  
652,000 บาท 
ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 

8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 8,152,000 บาท   

10. ผลผลิต (output) 1. จ านวนพืน้ที่ขาดแคลนน้ าไดร้ับการแก้ปัญหา จ านวน 10 แห่ง 
2. บ่อน้ าบาดาลที่มีอายุการใชง้านเกิน 5 ปีหรือบ่อน้ าบาดาลทีม่ีปัญหา กลิ่น ตะกอนดิน 
หิน ทราย เข้าบ่อได้รบัการพัฒนาจ านวน 33 บ่อ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ประชาชนในพื้นที่จงัหวัดตรัง ได้ใชน้้ าบาดาลที่มีคุณภาพมากข้ึน ส าหรับการอุปโภค
หรือบริโภค  
2. เพิ่มประสิทธิภาพของบ่อน้ าบาดาลให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน และยั่งยืน  
3. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และลดปัญหาการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ในครัวเรือน การเกษตร 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาภูมิทัศนบ์้านสวย เมืองงาม ถนนตรัง–สิเกา หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

จังหวัดตรังเป็น ๑ ใน ๒๓ จังหวัดของไทย ที่มีอาณาเขตติดทะเล และเป็น ๑ ใน ๖ 
จังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเลอันดามันและจังหวัดตรังได้มีการขยายตัวในการพัฒนา
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และจังหวัดตรังเป็นประตูสู่อันดา
มัน  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสิเกา
และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเส้นทางคมนาคมที่จะไปจังหวัดกระบี่ จังหวัด
พังงา  จังหวัดภูเก็ต สามารถใช้เส้นทางคมนาคมผ่านอ าเภอสิเกา ซึ่งเป็นเขตติดต่อ
จังหวัดกระบี่ และพื้นที่เทศบาลต าบลสิเกาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงไปสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่างๆในอ าเภอสิเกา  รวมทั้งเป็นเส้นทางไปยังท่าเทียบเรือทุ่ง
คลองสน ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการการ
ท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญยิ่งของภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  แต่ปัจจุบัน
สภาพทางเท้าถนนตรัง-สิเกา ที่ใช้เป็นเส้นทางไปยังท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน มีสภาพ
ช ารุดเนื่องจากได้มีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถใช้ในการสัญจรได้
ตามปกติ รวมทั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้ทางเท้า
และผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว เทศบาลต าบลสิเกาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ถนนตรัง-สิเกา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
เพื่อการแข่งขันในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้ทางเท้าถนนตรัง- สิเกา               
2. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเทีย่วของจังหวัดตรัง เพื่อการแข่งขันในเวทีระดับชาติ
และระดับนานาชาติ        
3.พัฒนาเสน้ทางที่เชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ในเขตอ าเภอสิเกาและ
ใกล้เคียง 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี  ร้อยละ 80 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ทางเท้าถนนสายตรัง-สิเกา   หมู่ที่ ๑ต าบลบ่อหิน   อ าเภอสิเกา   จังหวัดตรัง 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
  
งบประมาณ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้าขนาดกว้าง ๕.00เมตรความยาวรวม 1,228เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓,668 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
๖,๙๔๗,000 บาท 
เทศบาลต าบลสิเกา 

7. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอสิเกา    
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ ๖,๙๔๗,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ทางเท้าขนาดกว้าง ๕.00เมตรความยาวรวม 1,228เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓,

668 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(Outcome) 
1.ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางถนนตรัง-สิเกามีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
2.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังมีศักยภาพมีความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3.นักท่องเที่ยวสามารถใช้เสน้ทาง 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

อย่างยั่งยืน 

๒.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดตรังมีชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง ๔ อ าเภอ ได้แก่อ าเภอสิเกา 
อ าเภอกันตัง อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอหาดส าราญ มีหมู่บ้านชายฝั่งทะเลจ านวน ๔๕ 
หมู่บ้าน ใน ๑๕ ต าบล จังหวัดตรังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้แก่มีพื้นที่หญ้าทะเลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า ๓๓,๐๐๐ ไร่ มีพื้นที่ปาชายเลน
จ านวน ๒๔๐ ตร.กม. ส่งผลให้จังหวัดตรังมีความชุกชุมของทรัพยากรประมง สร้างอาชีพ
ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งมากมาย นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรที่หายากในพื้นที่จังหวัด
ตรัง ได้แก่พะยูน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ในประเทศไทย จากความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น้ าและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เกิดการใช้ประโยชน์มาอย่าง
ต่อเนื่อง และการพัฒนาชายฝั่งที่ขาดแผนการควบคุมที่เหมาะสม ส่งให้ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเกิดความเสื่อมโทรมปัจจุบนั ความพยายามในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของจังหวัดตรัง โดยการสร้างความร่วมมือในการจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาค
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้มีการพัฒนามานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว นับเป็นจังหวัด
แรกของประเทศไทย ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการทางทะเลโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดตรัง เมื่อปี ๒๕๕๐  อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้
เกิดความยั่งยืน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนชายฝั่ง สถานภาพ
ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และภัยคุกคาม เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก าหนดการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง มีความต้องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศ
ทางการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ ต่อทรัพยากรประมง ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรทางทะเลที่หายาก ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรมทั้งกับชุมชนและทรัพยากร 
          ทั้งนี้ ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดตรังประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นภาค
การเกษตรโดยเฉพาะประมงมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งมีความส าคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง  ซึ่งจังหวัดตรัง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรังปีละ ๓๐๐-๔๐๐ ล้านบาท  ดังนั้น 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ หรือประมาณ  ๓๐ - ๔๐ ล้านบาท ควรถูกจัดสรรเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ตรัง เพื่อรักษาความเข้มแข็ง ความสมบูรณ์ ความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
อันจะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจมวลรวมของจังหวัดตรัง 
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๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพื่อป้องกันและสงวนแหลง่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความส าคัญเพื่อการ
ท่องเที่ยวและแหล่งอนบุาลสัตวน์้ าชายฝัง่  
๒. เพื่อฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรม 
๓. เพื่อเพิ่มฐานทรัพยากรสัตว์น้ าที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. การจัดสร้างบ้านปลา (ซั้งเชือก) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง   
จ านวน ๑๐๐ ซั้ง       

2. การเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ าสู่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
-  ลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จ านวน 5,000,000 ตัว 
- ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว  จ านวน ๑00,000 ตัว 

3. การปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อพะยูน  จ านวน 25,000 ต้น 
4. ด าน้ าเก็บขยะแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังครอบคลุมปะการัง ๓,๐๐๐ ไร ่
5. ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นผูกเรือในแนวปะการังและปะการังเทียม จ านวน ๓๐ ทุ่น 
ครอบคลุมปะการัง ๓,๐๐๐ ไร ่

5.  พื้นที่เป้าหมาย
  

พื้นที่ทางทะเล อ าเภอสิเกา  อ าเภอกันตัง  อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอ ปะเหลียน จังหวัด
ตรัง   

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

จัดสร้างบ้านปลา (ซั้งเชือก) โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนชายฝั่ง 
800,000 บาท 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 

 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

การเพิ่มพันธ์สัตวน์้ าสู่แหลง่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

การปลูกและฟืน้ฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อพะยูน  
500,000 บาท 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 

 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ด าน้ าเก็บขยะแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการัง  
 300,000 บาท 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 

 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

คุ้มครองป้องกันการบุกรุกท าลายพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก 
1,200,000 บาท 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 6 
 งบประมาณ 

 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นผูกเรือในแนวปะการังและปะการังเทียม 
400,000 บาท 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
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8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดกันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 4,200,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. บ้านปลา (ซั้งเชือก) จ านวน ๑๐๐ ซั้ง       

2. การเพิ่มพันธุ์สัตวน์้ าสู่แหลง่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
       -  ลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จ านวน 5,000,000 ตัว 
        - ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว  จ านวน ๑00,000 ตัว 
3. การปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อพะยนู  จ านวน 25,000 ต้น 
4. ทุ่นผูกเรือในแนวปะการังและปะการังเทียมได้รับการติดตั้งและซ่อมแซม จ านวน ๓๐ ทุ่น 

ครอบคลุมปะการัง ๓,๐๐๐ ไร ่  
 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้ความอุดมสมบูรณ์ได้อย่าง
ยั่งยืน และสามารถสร้างอาชีพทางเลือกแก่ชุมชนชายฝั่ง ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว 
และอาชีพประมง 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตวน์้ า 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กรอบนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ และ
แผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี มีความมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน  ได้แก่ ๑.) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการ
พัฒนาประเทศ๒.) เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า๓.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียม
ความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก  รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้พร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ๔.) เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
จากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

จังหวัดตรังได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไว้  “เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”มีพันธกิจของจังหวัดตรัง ๕ ด้าน ๑.) มุ่งสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ๒.) พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มี ความมั่ นคง  สามารถด ารงชี วิ ต ได้อย่ า งมีคุณภาพ ๓. )  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔.) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน ๕.) 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา ๔ ด้านคือ ๑.) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ที่มั่นคงและยั่งยืน ๒.)ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพเพื่อสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ๓.) เสรมิสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๔.) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืนในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน ได้ก าหนดกลยุทธ์ได้ 5 ด้านคือ  

๑. ป้องกันการบุกรุกท าลายปา่และส่งเสริมการปลูกปา่แบบบูรณาการ 
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝัง่โดยมสี่วนร่วมของประชาชน 
๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๔. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณา
การและเป็นระบบ 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส าหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แพร่ขยายพันธุ์ของ
สัตว์น้ านานาชนิด รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เขตพิทักษ์ฯมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าชายเลนร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ /เครือข่ายชุมชน ร่วมดูแลรักษาเขตพิทกัษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ า 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ า 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  พื้นที่ปา่ชายเลนท้องที่ อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน อ าเภอ
กันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก ดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษส์ัตว์น้ า 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษส์ัตว์น้ า 
3,560,000 บาท 
1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง    
2. ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง    
2. ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 3,560,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษส์ัตว์น้ า 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

1.พ้ืนที่ป่าชายเลนท้องที่จังหวัดตรัง เนื้อที่ 10,000 ไร่ ได้รับการดูแลรักษา ให้คง
ความอุดมสมบูรณ์  
2.เพ่ิมจ านวนสัตว์น้ าให้มีปริมาณและความหลากชนิดพันธุ์มากข้ึน   
3.ท าให้เกิดจิตส านึกรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ า ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล       

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ ความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในท้องถ่ินของตนเอง เพื่อประสานการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างระดับนโยบายและระดับชุมชน 
และเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นตัวเอง  
ปัจจุบันได้มีผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเป็น
จ านวนมากในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งมาจากชุมชนชายฝั่ง องค์กรภาครัฐ และ เอกชน  
สถานศึกษา ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน  เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
ในเรื่อง หน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รวมไปถึง ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกๆด้านนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเองและสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อื่นได้  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และข้อมูลองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และกระบวนการเรียนรู้พึ่งตนเองของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง 
3.เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล      

5.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่ อ าเภอกันตัง  อ าเภอสิเกา  อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน   อ าเภอ
หาดส าราญ 

6.  กิจกรรมหลัก อบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล      
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประสานงานหน่วยงานในพ้ืนที่ ชุมชนชายฝั่ง 
12,600 บาท 
ชื่อนายไมตรี  แสงอริยนันท์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสบทช.10 
ชื่อ นายอาคม  ยุทธนา      ต าแหน่ง ผอ.สนง.ทสจ.ตรัง 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   
 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  
1. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 30-33และ 40 
2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
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6.1 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมอบรม 
364,800 บาท 
นายไมตรี  แสงอริยนันท์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสบทช.10 
นายอาคม  ยุทธนา      ต าแหน่ง ผอ.สนง.ทสจ.ตรัง 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 4 
  
   งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงาน  
22,600  บาท 
ชื่อนายไมตรี  แสงอริยนันท์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสบทช.10 
ชื่อ นายจ านง  ฐานะพันธุ์    ต าแหน่ง  ผอ.สสส.สบทช.10 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  จังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ  400,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1.อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลมีความรู้ความเข้า สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีและมี

ประสิทธิภาพ  
2.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัคร 
3.จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งเพ่ิมข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1.อสทล.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเพ่ิมมากขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรมาก
ยิ่งขึ้น  
2.ชุมชนมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และดูทรัพยากรใน
ท้องถิ่นตัวเอง 
3.ชุมชนมีจิตส านึกท่ีดีในการรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นตัวเอง  
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความย่ังยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพฒันาสังคมในดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ

และรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อม 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตผุล 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้

ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดตรัง ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแนวทางการด าเนินการตาม 
ROADMAP การจัดการขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามค าแถงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ๙ 
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

จังหวัดตรังประสบปัญหาในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเด็น
ปัญหาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปัญหา
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในจังหวัด จังหวัดตรังจึงจัดท า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบ
บูรณาการและรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อม   เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ตามงบพัฒนาจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป 
                จังหวัดตรังจึงได้ จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการและรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรัง อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.๑ เพื่อจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 
3.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
3.๓ เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 150 คน 
จ านวนชุมชนตน้แบบ 10 ชุมชน 
ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 

6.  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพฒันาสังคมในดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ
และรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อม 
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6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. คัดเลือกชุมชนใน ๑๐อ าเภอจังหวัดตรัง อ าเภอละ ๑ ชุมชน 
2. ประชุมคณะกรรมการของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจโครงการและกติกา 
3. การเติมเต็มองค์ความรู้ให้คณะกรรมการของแต่ละชุมชน ทั้ง ๑๐ ชุมชนระยะเวลา ๓ 
วัน ในด้าน การจัดการน้ า, การจัดการดิน, การจัดการพลังงาน, การจัดการขยะ, การลด
การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี, การจัดการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และระบบวนเกษตรหรือ
เกษตรผสมผสาน 
4.การจัดท ากิจกรรมในพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการกลับไปขยายผลในชุมชนตัวเอง ใน
ด้านมติต่างๆ ทั้งหมด หรือเลือกเอาที่มีความพร้อมมา ๓ประเด็น 
5. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานและแผน ด้วยความยั่งยืนต่อไป พร้อมที่จะ
ขยายผลไปในชุมชนอื่นต่อไป 
3,000,000 บาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
สนง.ทสจ.ตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง/สนง.ทสจ.ตรัง 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 
9. งบประมาณ 3,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) มีชุมชนตัวอย่างอ าเภอละ ๑ ชุมชนจากทั้งหมด ๑๐ อ าเภอทั้งจังหวัดตรัง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป 
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โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการศูนย์เรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเล 

๒.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหายใจด้วยปอดอาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนและ
เขตกึ่งร้อน แพร่กระจายจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาและตอนใต้
ของทวีปเอเชียจนถึงฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินีและตอนเหนือของออสเตรเลีย ปัจจุบัน
จ านวนพะยูนยังพบว่ามีอยู่มากที่สุดของทวีปออสเตรเลีย ส่วนในประเทศอื่นๆ เหลือ
น้อยหรือสูญพันธุ์ไปแล้ว ในประเทศไทยเคยมีพะยูนอาศัยอยู่ทั้งด้านตะวันตกและ
ตะวันออกของอ่าวไทย รวมทั้งทางฝั่งทะเลอันดามัน เคยพบพะยูนอาศัยอยู่ชายฝั่งทะเล
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล แต่ในปัจจุบันพะยูนในน่านน้ าไทยจัดว่าเหลืออยู่น้อยมาก และอาจไม่พบ
แล้วในบางพื้นที่ที่เคยพบ ปัจจุบันถึงแม้จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันในการอนุรักษ์พะยูนอย่างแพร่หลาย จนท าให้การล่าจับน้อยลงแล้วก็ตาม แต่
ก็ยังพบพะยูนติดอวนและจมน้ าตายบ่อยครั้ง ซึ่งเครื่องมือประมงที่ส าคัญที่เป็นสาเหตุ
ได้แก่ อวนติดที่ใช้ท าการประมงตามแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะอวนลอยปลากระเบน ซึ่งจะ
ท าการประมงในบริเวณร่องน้ าหน้าแนวหญ้าทะเล ส าหรับในพื้นที่จังหวัดตรังนั้น จาก
การส ารวจเบื้องต้นโดยการสอบถามชุมชนชายฝั่ง พบว่า พะยูนก าลังถูกคุกคามจากการ
ใช้เคร่ืองประมง เช่น การวางอวนปลากระเบน หรือหลงติดอวนดักปลาของชาวประมง
จนเสียชีวิต การตั้งใจที่จะล่าเพื่อเอาเนื้อมาเป็นอาหาร และความเชื่อที่ว่าน้ ามันพะยูนใช้
เป็นยาแก้ปวดเมื่อยได้โดยผู้ที่มาล่าหรือท าการประมงนั้นมาจากท้องถิ่นอื่น เนื่องจาก
พะยูนเป็นสัตว์หายาก และสามารถขายในลักษณะของการช าแหละแยกขายส่วนต่างๆ 
เช่น เนื้อ เคี้ยว กระดูก ประกอบกับพะยูนแพร่พันธุ์ได้ช้าและนิสัยการกินอาหารของ
พะยูนที่เลือกกินแต่หญ้าทะเลเป็นอาหารหลักซึ่งปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลถูกท าลายเหลือ
น้อยลง ส่งผลให้พะยูนหาอาหารได้ยาก  

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกเยาวชนและชุมชนริมฝั่งทะเลอันดามัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝัง่ทะเล 
2. เพื่อพัฒนาศูนย์พะยูนและหญ้าทะเลทีส่ามารถบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

- จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทาง
ทะเล 
- ศูนย์นิทรรศการพะยูนและหญ้าทะเล พร้อมครุภัณฑ์ส าหรับการช่วยเหลือสัตว์
ทะเลเกยตื้นได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
- จ านวนการออกช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้นหรือบาดเจ็บ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  แหล่งพะยูนและหญ้าทะเลของจังหวัดตรัง 
6.  กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเล 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ฝึกอบรมทางวชิาการการปลูกจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง่ ฝั่งอันดามนั 
800,000 บาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงห้องนิทรรศการพะยนูและหญ้าทะเล พร้อมครุภัณฑ์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลเกยตื้น 
2,200,000 บาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 3,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) ศูนย์เรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- มีเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ไม่น้อยกวา่ 1,000 คน  
 - ได้พัฒนาและปรบัปรุงห้องแสดงพะยนูและหญา้ทะเล ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้พะยูน
และหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่
บุคคลทั่วไปดา้นพะยูนและหญ้าทะเล 
 - มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลเกยตื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความย่ังยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูราพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 

ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
๒.  ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

บริเวณริมตลิ่งคลองล าภูรา หมู่ที่ ๑ ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะของริมตลิ่ง เนื่องจากกระแสน้ าแรงท าให้
เกิดความเสียหายตลอดแนวริมตลิ่ง และ ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี  เป็นเหตุให้
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ าได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย อีกทั้งท าให้
ทัศนียภาพริมแม่น้ าไม่สวยงาม อีกทั้งต่อไปอาจท าให้ ต าแหน่ง แนวการไหลของน้ า
เปลี่ยนแปลงจากเดิมได้   องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่จึง
ได้ขอสนับสนุนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง  ส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง  เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง  ตลอดจนสร้าง
ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน
บริเวณดังกล่าวที่ดีและยั่งยืน 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.  เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งที่เพ่ิมข้ึนทุกปี 
2.  เพ่ือลดความเสียหาย ป้องกันอันตรายต่อทรัพย์สินและบรรเทาความ 
     เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
3.  เพ่ือปรับพื้นที่ริมตลิ่งให้มีทัศนียภาพที่เรียบร้อย สวยงามมากขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

เข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูราพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาว  600  เมตร 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 1 ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
6.  กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูราพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาท่าม

เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

    
   งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองล าภูราพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ความยาว  600  เมตร 
29,500,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 29,500,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) พ้ื น ที่ ไ ด้ รั บ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ไ ด้ เ ขื่ อ น ป้ อ ง กั น ต ลิ่ ง ริ ม ค ล อ ง ล า ภู ร า                         

ความยาว 600 เมตร จ านวน ๑ แห่ง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
การกัดเซาะริมตลิ่งได้รับการแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งมีทัศนียภาพที่สวยงาม 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีและยั่งยืน                        

 
 
 



235 | แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี พ.ศ.2563 
 

โครงการแบบย่อ(Project Brief) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความย่ังยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าชายฝั่งและการรักษาคุณภาพของผลผลิต 

๒.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดตรัง มีการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง และการเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่ง
เป็นการเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดเดียว (Monoculture) เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น ในช่วงฤดูฝนมี
ปริมาณน้ าจืดมากท าให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าอย่างฉับพลัน ส่งผลให้ปลาปรับ
สภาพไม่ทัน เกิดโรคระบาด ผลผลิตเสียหาย ท าให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประสบปัญหา
ขาดทุน การรับทราบสาเหตุล่วงหน้า จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา  นอกจากนี้การเลี้ยง
สัตว์น้ าแบบผสมผสาน (Polyculture) ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ าร่วมกันหลายชนิด เป็นการ
ลดความเสี่ยง เนื่องจากจากสัตว์น้ าบางชนิดจะมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความ
เค็มของน้ าได้ในช่วงกว้าง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการประมง 
เล็งเห็นว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ จึงได้เสนอโครงการฯ 
เป็นการให้ความรู้ในการประเมินคุณภาพน้ า วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดโรคและการเฝ้า
ระวัง การจัดการด้านอาหารและการผลิตอาหารต้นทุนต่ า เพื่อลดต้นทุนด้านอาหาร 
นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ทางเลือก เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ าแบบpolyculture หรือการเลี้ยงแบบ sea ranching เพื่อ
เป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลติสัตวน์้ าและรายได้ให้กับเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
๒. เพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าให้ได้มาตรฐาน 
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรรายย่อย 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. มีศูนย์ติดตามเผา้ระวังเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๑ ศูนย ์
๒. มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดทางเลือกอย่างน้อย ๒ ชนิด 
๓. มีฟาร์มต้นแบบส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดทางเลือกอย่างน้อย ๑ ฟาร์ม 
๔. มีรูปแบบ/กระบวนการในการดแูลสัตว์น้ าหลังการเก็บอย่าง   
น้อย ๔ ชนิด (กุ้ง หอย ปู ปลา) 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  10 อ าเภอ 
6.  กิจกรรมหลัก พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าชายฝั่งและการรักษาคุณภาพของผลผลติ 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนย์ติดตามเฝ้าระวังเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดทางเลือก 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การดูแล/เก็บรักษาสัตวน์้ าหลงัการเก็บเก่ียว 

7. หน่วยงานด าเนินงาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
8. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสดุปี กันยายน  ๒๕๖3 

9. งบประมาณ 9,218,800 บาท 
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10. ผลผลิต (output) ๑. มีศูนย์ติดตามเฝา้ระวังเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
๒. มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดทางเลือก 
๓. มีฟาร์มต้นแบบส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดทางเลือก 
๔. มีการเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดทางเลือก 
๕. มีวิธการ/กระบวนการส าหรับการรักษาคุณภาพสัตว์น้ าหลังการเก็บเกี่ยว 

ผู้ประกอบการอาหาร ร้านค้า โรงแรมในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
๑. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความรู้เพิ่มขึ้น 
๒. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีรายได้เพิ่มข้ึน 
๓. ปริมาณสัตวน์้ าในธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

 
 



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดตรัง  โทร 0-7521-8516 
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