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 Profile จังหวัด: พังงา 

ชื่อ ผวจ. : นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา      ชื่อ พณจ. : นางพิสมนต มงคลเทพ 

1. GPP (ขอมูลจังหวัดป 2561) 
จังหวัด ประเทศไทย 

78,493 ลานบาท  GDP 2559p = 14,533,465 ลานบาท 

2. ประชากร (ป 2562) 268,788 คน  POP = 67,455,000 คน 

3. รายไดเฉลี่ยตอหัว (บาท/คน/ป)  (ป 2561) 313,919 บาท  Income/cap = 215,454 บาท 

4. สัดสวนรายได  ท่ีพักและบริการ  40.93          เกษตรและประมง  21.02          ขนสงและการเก็บรักษา  8.55 

5. วิสัยทัศนจังหวัด ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมย่ังยืน สังคมแหงการเรียนรู สูคุณภาพชีวิตท่ีด ี

6. วิสัยทัศนกลุมจังหวัด การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข็มแข็งของภาคเกษตร และชุมชนอยางย่ังยืน 

7. สินคาเกษตรสําคัญ (ณ เดือน ส.ค. 62) พ้ืนทีเ่พราะปลูก (ไร) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

   7.1 ขาวนาป 3,134 1,041 333 

   7.2 ขาวไรดอกขา 2,205 831 373 

   7.3 ปาลมนํ้ามัน 261,668 701,746 2,992  

   7.4 ยางพารา 706,837 152,080 258 

   7.5 มังคุด 13,237 5,449 426 

   7.6 ทุเรียน 7,796 3,201 506 

   7.7 เงาะ 3,962 2,134 562 

   7.8 ลองกอง 5,681 2,547 460 

8. ตลาดกลาง - 

9. ตลาดตองชม 1. ตลาดนัดบางเนียง อําเภอตะกั่วปา 

2. ตลาดชมเลบานบางพัฒน  อําเภอเมือง 

3. ตลาดถนนวัฒนธรรม เมืองเกาตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปา 

4. ตลาดประชารัฐตองชม ริมนํ้าตะกั่วปารวมใจ อําเภอตะกั่วปา 

10. Farm Outlet 1. รานเจนอง  ตําบลกะไหล  อําเภอตะกั่วทุง  

11. หมูบานทํามาคาขาย - 

12. รานอาหารหนูณิชย จํานวน 121 ราน (รานหนูณิชยติดดาว รวม 13 ราน) 

13. ธงฟา (ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2563) - วันท่ี 14 ต.ค. 62  

     ออกบูธสินคาราคาประหยัด (ธงฟา) เพื่อ เปนการลดคาใชจายใหกับประชาชน และเปนการสนับสนุนใน

โอกาสท่ี นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมาเปนประธานเปด

“งานสมัชชาแหงความสุข” งบประมาณท่ีใช 25,000 บาท 

- วันท่ี 28 พ.ย. 62  

     จัดจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดในโครงการ “เปล่ียนชุมชนเปนหองประชุม” โดยนําสินคาอุปโภค

บริโภคท่ีจําเปนตอการครองชีพมาจําหนาย อาทิ ขาวสาร นํ้าตาล นํ้ามัน และไขไก ณ ชุมชนบานพรุเตียว ตําบล

บางนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  งบประมาณท่ีใช 9,800 บาท 

- วันท่ี 29 พ.ย. 62  

     จัดจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดในโครงการ อําเภอย้ิม เคล่ือนท่ี โดยนําสินคาอุปโภคบริโภค ท่ีจําเปนตอ

การครองชีพมาจําหนาย อาทิ ขาวสาร นํ้าตาล นํ้ามัน และไขไก ณ ศาลาเอนกประสงค หมู ท่ี 5 ตําบลทุงคาโงก 

อําเภอเมือง จังหวัดพังงา  งบประมาณท่ีใช 6,560 บาท 

- วันท่ี 12 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน  ป 2562 ในงาน “วันดินโลก” ณ ศูนยวิ จัย

ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแหงอันดามัน ต.เกาะปนหยี อ.เมือง จ.พังงา  งบประมาณท่ีใช 9,800 บาท 
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 - วันท่ี 10 - 19 ม.ค. 63 

     จําหนายสินคาราคาประหยัดลดคาครองชีพใหกับประชาชนในงาน “เมืองแหงความสุขและงานกาชาดจังหวัด

พังงา ประจําป 2563  โดยไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมการคาภายใน จํานวน 102,900 บาท 

- วันท่ี 22 ม.ค. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน  ป 2563 ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

ป 2563  ณ โรงเรียบบานทุงละออง ม.4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี  งบประมาณท่ีใช 8,710 บาท 

- วันท่ี 19 ก.พ. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน  ป 2563 ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

ป 2563  ณ อ.ทายเหมือง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 9,760 บาท 

- วันท่ี 12 มี.ค. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน ป 2563 ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

ป 2563 ณ ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 2 ต.กะปง อ.กะปง งบประมาณท่ีใช 9,760 บาท 

- วันท่ี 7-8 มิ.ย. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน Lot 4”  คร้ังท่ี 1 ณ หนา

สวนกาญจนาภิเษก (หลวงพอทวด) อ.เมือง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 38,657 บาท 

- วันท่ี 9 มิ.ย. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา  ชวยประชาชน Lot 4” คร้ังท่ี 2 ณ หนาท่ีวา

การอําเภอตะก่ัวทุง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 38,657 บาท  

- วันท่ี 11-12 มิ.ย. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน Lot 4” คร้ังท่ี 3 ณ หนาท่ีวา

การอําเภอทับปุด จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 24,904 บาท 

- วันท่ี 15-16 มิ.ย. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน Lot 4” คร้ังท่ี 4 ณ หนาท่ีวา

การอําเภอกะปง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 23,904 บาท 

- วันท่ี 18-19 มิ.ย. 63  

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน Lot 4” คร้ังท่ี 5 ณ หนาท่ีวา

การอําเภอทายเหมือง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 21,904 บาท 

- วันท่ี 22-23 มิ.ย. 63  

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน Lot 4” คร้ังท่ี 6 ณ หนาท่ีวา

การอําเภอตะก่ัวปา จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 14,302 บาท 

- วันท่ี 25-26 มิ.ย. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน Lot 4” คร้ังท่ี 7 ณ หนาท่ีวา

การอําเภอคุระบุรี จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 25,304 บาท  

- วันท่ี 29-30 มิ.ย. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน Lot 4” คร้ังท่ี 8 ณ บริเวณ

ลานสหกรณการเกษตร กนช.เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 20,354 บาท  
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 - วันท่ี 22-23 ก.ค. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน ปงบประมาณ 

2563 ณ ฐานทัพเรือภาค 3 ทับละมุ อําเภอทายเหมือง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 15,600 บาท  

- วันท่ี 29-30 ก.ค. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน ปงบประมาณ 

2563 ณ บริเวณสวนกาญจนาภิเษก (หลวงพอทวด) อ.เมือง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 15,600 บาท   

- วันท่ี 4 ก.ย. 63 

     จัดจําหนายสินคาธงฟาตามโครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน ปงบประมาณ 

2563 ณ บริเวณ สกต.พังงา อ.เมือง จ.พังงา งบประมาณท่ีใช 4,935 บาท   

14. ธงฟาประชารัฐ 

     ผูสมัครบัตรสวัสดิการ 37,778 คน 

     (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63) 

รานท่ีเขารวมโครงการ (ติดตั้งเคร่ือง EDC และติดตั้ง APP) รวมจํานวน 420 ราน (เปาหมายของจังหวัดพังงาท่ี

กําหนดไวจํานวน  329 เคร่ือง) 

  -รานคาธงฟา (ติดตั้งเคร่ือง EDC แลว 114 เคร่ือง ) 

  -รถโมบายเคล่ือนท่ี (ติดตั้ง EDC แลว 3 เคร่ือง ) 

  - รานคาธงฟาประชารัฐ  (ติดตั้ง Mobile Application แลว 303 เคร่ือง) 

15. สถานีบริการนํ้ามันเต็มลิตร/เครื่องช่ังกลาง 35 สถานี             16.    8 อําเภอ - เคร่ืองช่ังกลาง จํานวน 12 แหง ใน 8 อําเภอ 

17. นิติบุคคล (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63) คงอยู  1,821  ราย     มูลคา 14,495.48 ลานบาท 

   - บริษัท 1,166   ราย  มูลคา 12,760.57 ลานบาท 

   - หจ. 654 ราย  มูลคา 1,729.41  ลานบาท 

   - หสน.  1  ราย   มูลคา   5.5 ลานบาท 

18. สินคา OTOP สําคัญ 1. ผลิตภัณฑ เคร่ืองประดับมุก 

2. ผลิตภัณฑ นํ้าพริกกุงเสียบ 

3. ผลิตภัณฑ ขนมเตาสอ 

4. ผลิตภัณฑ ขาวไรดอกขา 

19. สินคาเกษตรอินทรีย - 

20. สินคา GI (สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร) 1. ทุเรียนสาลิกา  

2. ขาวไรดอกขา  

3. กะปปากจก   (อยูระหวางประสานผู ย่ืนคําขอเพื่อดําเนินการตอไป) 

21. สินคา/ธุรกิจหลักหรือที่จังหวัดสงเสริม ทุเรียนสาลิกาพังงา / ขาวไรดอกขาพังงา 

22. มูลคาการคาชายแดน  (ม.ค.-ก.ย.60) - 
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