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และผลักดันให้การดําเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในการเป็น “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ที่ดีและยั่งยืน” 

 
 
 

จังหวัดตรัง 
กันยายน 2564 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 
 

๑. บทสรุปผู้บริหาร 
 

1 

๒. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

2-7 

๓. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9- 
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2566 
9 

3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 
3.2.1  วัตถุประสงค์  14 
3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด 14 

1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 14 
2) พันธกิจ 14 
3) เป้าประสงค์รวม 15 
4) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 15 

3.2.3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 17 
1) ประเด็นการพัฒนา 17 
2) เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา 17 
3) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา 19 
4) แผนงานและโครงการ 27 

3.2.4 แผนที่สรุปต าแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง 

30 

3.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31 

3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 112 

3.2.7 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนก
ตามงบรายจ่าย 

113-411 

1) โครงการจัตุรัสเมืองตรัง ระยะที่ 2  113 
2) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชอัตลักษณ์ประจ าถิ่น   116 
3) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน

จังหวัดตรัง   
121 

 
 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 
หน้า 

4) โครงการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะมุก  
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง (ระยะทาง 4.200 กม.)  

131 

5) โครงการปรับปรุงห้องน้ า – ห้องสุขาแหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  

135 

6) โครงการ : ตรังโอกาสการค้าออนไลน์  For Next Normal  139 
7) โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นตรัง  144 
8) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจังหวัดตรัง  149 
9) โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง  154 
10) โครงการ smart city น าร่องเพ่ือพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ

อากาศด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม   
160 

11) โครงการรักตรัง รักษ์โลก ด้วยมือเรา  164 
12) โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา  169 
13) โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal)  
173 

14) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรัง  สู่ความ อยู่ดีมีสุข  177 
15) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  184 
16) โครงการช่วยเหลือเร่งด่วน ผู้ประสบปัญหาทาง อาชีพและกลุ่ม

เปราะบางให้มีงานท าและมีรายได้  
189 

17) โครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริ  196 
18) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

และการแปรรูปเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม กับสินค้าเกษตร  
200 

19) โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือนพร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยว จังหวัดตรัง   

206 

20) โครงการส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  212 
21) โครงการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกสู้ภัยโควิด -19 

จังหวัดตรัง  
218 

22) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง  223 
23) โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดหายาก  (ปลาสร้อยนกเขา  และปลา   

ซิวควาย)  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ   
231 

24) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรัง“ตรังยุทธจักร
อาหารอร่อย” 

235 

 
 

 
 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 
หน้า 

 
25) โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  (Creative Industry Village:  CIV)  
240 

26) โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรท่องเที่ยวต้นแบบ     
New Normal (Smart Tourism Initiatives Program)   

244 

27) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน สินค้าเกษตรแปรรูป    
เพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ชุมชน จังหวัดตรัง  

251 

28) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ 255 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 จัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ 
พ.ศ.2566 – 2570 ในการจัดท าแผน มีการวิเคราะห์ศักยภาพโอกาส สภาพการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง    
ผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน         
ในทุกขั้นตอน เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัดมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา  

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเป็น  “เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” มีเป้าประสงค์รวม 3 ข้อ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุล
และต่อเนื่อง (2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเข้มแข็ง และ (3) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 ก าหนดประเด็นการ
พัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่   

1. สร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  ก าหนด
เป้าประสงค์ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ที่ส าคัญของ
จังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และทรัพยากรทางการเกษตร  และอุตสาหกรรมมี
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ก าหนดเป้าประสงค์ให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ก าหนดเป้าประสงค์ให้ ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง อัตราการ
ตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง  และประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน ก าหนดเป้าประสงค์ให้ ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์  
พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพ่ือให้มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีการบูรณาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดตรัง จัดท าขึ้นโดยมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 แผนงานและ
โครงการซึ่งเสนอเป็นค าของบประมาณของจังหวัด เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม มีความพร้อมในการ
ด าเนินการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  ก าหนด  
โดยได้จัดล าดับความส าคัญของโครงการ รวมทั้ง ได้จัดท าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 
เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด เพ่ือรับไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวง/กรมต่อไป 
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2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดตรัง ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

● เป้าหมาย  
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล  าในทุกมิต ิ
2) กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุ้กภาคส่วน

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ

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

จัดการตนเอง  

ยุทธศาสตร์ชาติ   (รอง)  (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

● เป้าหมาย  
1) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

● ประเด็น  
1) การเกษตรสรา้งมูลค่า 
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

 

 

  

แผนระดับ 2  
(ให้กรอก

เฉพาะแผนท่ี
สอดคล้อง แต่
อย่างน้อยต้อง

ระบุความ
สอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
(หลัก) 

 รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายและต่อเนื่อง 

 
 

แผนแม่บทภายใต้     
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นการเกษตร 
 

● ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

● แผนย่อย :เกษตรอตัลักษณ์พื้น
ถิ่น 

แผนแม่บทภายใต้      
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นการท่องเท่ียว 
 

 รายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเพิ่มขึ้น 

 แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว 

แผนแม่บทภายใต้      
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 
 

 สภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทยมีคณุภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

- แผนย่อย : การสรา้งการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

● ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน
(หลัก) 

-เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :
การสร้างความเข้มแข็งให้
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และ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 

● แผนย่อย: การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ  
- เป้าหมายแผนย่อย 

ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา 
เสรมิสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผูม้ีรายได้น้อยเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

- เป้าหมายแผนย่อย  
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการพัฒนา
กระบวนการผลติและ   
บรรจภุัณฑ์  

- เป้าหมายแผนย่อย 

  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา 

  ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  

  พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ 
และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ 

 

เศรษฐกิจสเีขียว -    
- เป้าหมายแผนย่อย 

พื้นที่สีเขียวทุกประเภท
เพิ่มขึ้น 

-แนวทางการพัฒนา 
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
และแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ ท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง 
รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจดัการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน 

-  

เศรษฐกิจรายสาขา 
- แนวทางการพัฒนา  
การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ 

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

  

แผนระดับ 3 
(ให้กรอกเฉพาะ
แผนที่สอดคล้อง 
แต่อย่างน้อยต้อง

ระบุความ
สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาภาค) 

แผนพัฒนาภาคใต้ 2566-2570 

 เป้าหมาย 
อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัว
เพิ่มขึ้น 
 
 

แผนพัฒนาภาคใต้ 2566-2570 

 เป้าหมาย 
อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัว
เพิ่มขึ้น 
 
 

แผนพัฒนาภาคใต้ 2566-2570 
 เป้าหมาย 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคใน
การกระจายรายได้ของภาคใต้
ลดลง 
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 แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวและบริการและ
ธุรกิจต่อเนื่องด้านการ
ท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยว
และบริการที่มีมาตรฐาน
และมมีูลค่าสูง 

แผนพัฒนาจังหวัดยกระดับ
การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
และมีคณุภาพ 

 

 แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาและส่งเสรมิการผลติและ
การแปรรปูเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม
สินค้าเกษตรหลักของภาค 
 
แผนพัฒนาจั งห วั ด ออกแบบ    
แนวทางการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพ
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหลัก
และสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
เป้าหมายของจังหวัดต้องการเป็น
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน บนฐานของจังหวัดที่มีทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่น ามาสูร่ายได้
ครัวเรือนท่ีต้องอาศัยต้นทุนด้านนี้
ในการเลี้ยงชีพ จังหวัดออกแบบ
ประเด็นการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อน าไปสู่
ความยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสูร่ายไดท้ี่
เพียงพอและยั่งยืน โดยตัวช้ีวัด
รายได้ครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นจะ
สะท้อนให้เห็นถึงการกระจาย
รายได้    
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ประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด 

1. การสร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัด
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคง
และยั่งยืน  
 

 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 
 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก  และ
พลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ 
และมีความยั่งยืน 

     

สาระส าคัญ
ของ

แผนพัฒนา
จังหวัดตรัง 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 
 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย) 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 1 ต่อป ี
2) รายไดค้รัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
3) จ านวนหมู่บ้านปลอดยาเสพติดร้อยละ 10 ของจ านวนชุมชนหรอืหมู่บ้านท้ังหมดที่

มีปัญหาเกีย่วกับยาเสพติด 
4) อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดคีวามผดิเกี่ยวกับชีวิต 

ร่างกายและเพศ ไมเ่กินร้อยละ 40 
5) อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดคีวามผดิเกี่ยวกับทรัพย์

ไม่เกินร้อยละ 48 
6) พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.125  
7) ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 4  
8) คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
9) จ านวนพะยูนเพิ่มขึ้น 15 ตัว ภายในปี 2570 
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แผนงาน 1. การสร้างความเขม้แข็งเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรปู และ
การตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคญัของ
จังหวัด ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้า      อัต
ลักษณ์พื้นถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

4. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยนืโดย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. การบรหิารจดัการทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

  

1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกสูม่าตรฐานการท่องเที่ยว
แบบมีส่วนร่วม 

2. เพิ่มมลูค่า นวัตกรรม ยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ บุคลากรและการ
บริการดา้นการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพนัธ์ และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และคณุภาพ  

 

 
 
 

1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้เศรษฐกิจฐาน
ราก ของคนทุกช่วงวัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
แรงงานในระบบและนอกระบบ 
แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

4. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

5. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสังคม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ 

 
 
 
 
 

1. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า ส่งเสรมิ
การปลูกป่าแบบบูรณาการ และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แหล่งน้ า
ต่างๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทางเลือกเพื่อลดปญัหา
สิ่งแวดล้อม 

4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในการจัดการขยะแบบ
บูรณาการและเป็นระบบ 

6. แก้ปัญหาการกัดเซาะรมิตลิ่งแม่น้ า 
และชายฝั่ง 

7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองพะยูนและ
ถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์ทะเลหายาก 

     

โครงการ
ส าคัญ 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

2. โครงการส่งเสริม 
พืชสมุนไพรอัตลักษณ์พื้นถิ่นตรัง 
 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ า – ห้องสขุา
ประจ าแหล่งท่องเที่ยวตรัง   อันดามัน
เกตเวย ์

2. โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาล
นครตรังสู่มาตรฐานสากล 
 

1. โครงการเสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง 

2. โครงการเตรยีมรองรับสังคมสูงวัยชุมชน
อยู่ดีต้นแบบจังหวัดตรัง 

3. โครงการช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบ
ปัญหาทางอาชีพและกลุม่เปราะบาง     

1. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบ
บูรณาการ  และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเมือง ชุมชน สองข้างทางและริม
ฝั่งแม่น้ าล าคลอง 

2. โครงการผลติพันธ์ุสัตว์น้ าจืดหายาก 
(ปลาสร้อยนกเขา และปลาซิวควาย) 
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3. โครงการสร้างมลูค่าเพิม่พืชอัต
ลักษณ์ประจ าถิ่น 

4. โครงการกินดี อยูด่ี วิถีตรัง 

5. การจัดการดินเพื่อเพิม่ผลผลิตและ
ประสิทธิภาพของปาล์มน้ ามันใน
พื้นที่จังหวัดตรัง 

 

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

4. โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง 

5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดตรัง 
(cultural and traditional 
tourism) 

ให้มีงานท าและมรีายได ้

4. การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมลูด้านสังคม
รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
จังหวัดตรัง 

6. โครงการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
ราคาถูก สู้ภยัโควิด-19 จังหวัดตรงั 

เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

3. โครงการระบบควบคมุหม้อไอน้ าดว้ย 
IOT (Smart Boiler) 

4. โครงการ smart city น าร่องเพื่อ
พัฒนาและตดิตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทลัเพื่อ
การตัดสินใจเมืองอัจฉรยิะทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
ชุมชน 

6. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ าตรัง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

7. โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและ
หญ้าทะเลจังหวัดตรัง 
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3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดตรัง 

 
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)  ของจังหวัดตรัง จากผลกการ
ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ จังหวัดตรัง 
(ข้อมูลแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ) ประเด็นความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่ จัดเรียงตามค่าคะแนนและแสดงตามล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย 
พบว่าด้านการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความส าคัญและต้องการให้มีการพัฒนามากที่สุด โดยมี
ประเด็น ดังต่อไปนี้  

ล าดับที่ 1 ประเด็นการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว มีค่าคะแนน 
1,199 คะแนน  

ล าดับที่ 2 ประเด็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ค่าคะแนน 
1,070 คะแนน  

ล าดับที่ 3 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว 
ค่าคะแนน 915 คะแนน ตามล าดับ  

ล าดับที่ 4 เป็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เช่น น้ าท่วม น้ าแล้ง ค่าคะแนน 651 คะแนน  

ล าดับที่ 5 เป็นด้านสังคมและการศึกษา เป็นประเด็นการลดปัญหายาเสพติดชุมชน ค่าคะแนน 
627 คะแนน 

ล าดับที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล มีค่าคะแนน 576 คะแนน  

ล าดับที่ 7 ด้านสังคมและการศึกษา ประเด็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และเศรษฐกิจของ
ชุมชน มีค่าคะแนน 525 คะแนน  

ล าดับที่ 8 ล าดับที่ 9 และล าดับที่ 10 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีประเด็น การส่งเสริม
การผลิต การแปรรูป การตลาด ของสินค้าเกษตรภายในจังหวัด มีค่าคะแนน 489 คะแนน ประเด็นการ
ส่งเสริมให้มีการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร มีค่าคะแนน 484 คะแนน 
และประเด็นการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และกลุ่มองค์กรเกษตรกร มีค่าคะแนน 471 คะแนน 
ตามล าดับ   

ทั้งนี้ ข้อมูลจัดล าดับความส าคัญเป็นไปตามตัวแปรของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เช่น อาชีพ พ้ืนที่ เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพจังหวัดตรังในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1. ด้านเศรษฐกิจ  2. 

ด้านสังคมและความมั่นคง และ 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือส าคัญในการ
วิเคราะห์คือ ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและใช้เทคนิคการถดถอยแบบเชิงเส้นเพื่อ
พยากรณ์ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปดังนี้ 
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1. ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แนวโน้มเศรษฐกิจ   

1.1.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Cumulative Annual Growth Rate : CAGR) ของ
จังหวัดตรังในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาพบว่าขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดตรังหดตัวด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.27 ต่อปี 
ส่วนทางกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ และทั้งประเทศที่
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.99 2.67 และ 2.86 ต่อปี แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในปี 2564 คาดว่าจะ
ยิ่งลดลงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

1.1.2  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในปี 2563 มูลค่า 39,282 ล้านบาท 
มาจากภาคเกษตรมูลค่า 11,962 ล้านบาท ภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 5,974 ล้านบาท และ ภาคบริการ
มูลค่า 22,082 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมงสร้างมูลค่ารวมเป็นอันดับ 1 รองลงมา
เป็นสาขาการผลิต สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ กิจกรรมทาง
การเงินและการประกันภัย กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  
โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ในอัตราลดเฉลี่ยร้อยละ 1.81 ต่อปี เช่นเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรมที่มูลค่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
0.82 ต่อปี สวนทางกับทิศทางการเติบโตของภาคบริการที่ขยายตัวเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.03 ต่อปี   

1.1.3  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) ของจังหวัดตรังเท่ากับ 
102,221 บาท เมื่อวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง 6 ปี พบว่าลดลงในอัตราร้อยละ 0.26 ต่อปี    
ซึ่งน้อยกว่าทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของทั้งประเทศ ของทั้งภาคใต้ และของทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ที่มีค่าเท่ากับ 243,787 บาท 153,659 บาท และ 221,540 บาท ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่า 
GPP ต่อหัว 14 จังหวัดภาคใต้พบว่า GPP ต่อหัวของจังหวัดตรังเป็นล าดับที่ 9 ของภาคใต้ และล าดับที่ 5 
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   

1.1.4 ความสามารถในการแข่งขันรายสาขาของจังหวัดตรังเมื่อเทียบกับจังหวัดเพ่ือน
บ้าน จะใช้ดัชนีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Revealed Competitive Advantages : RCA) โดยค านวณ
จากมูลค่าผลิตภัณฑ์ปริมาณลูกโซ่เฉลี่ยย้อนหลัง 6 ปีของเศรษฐกิจรายสาขาของจังหวัด จังหวัดตรัง
ได้เปรียบเชิงแข่งขันกับจังหวัดเพ่ือนบ้าน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันได้กับ
จังหวัดที่มีพรมแดนติดกันเพียงสาขาเดียว คือ กิจกรรมทางการเกษตร  ส าหรับกิจกรรมในกลุ่มสาขาบริการ
ซึ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในจังหวัดตรังยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันได้กับจังหวัดอ่ืนๆ 
ส าหรับกลุ่มกิจกรรมด้านบริการที่สะท้อนด้านการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่พักและอาหาร กิจกรรมค้าส่ง 
กิจกรรมก่อสร้าง ดังนั้น จังหวัดตรังจะต้องก าหนดกลยุทธ์เพ่ือยกระดับให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขา
บริการให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันด้านท่องเที่ยวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ 

 
1.2 เศรษฐกิจรายสาขา  

1.2.1 ภาคการเกษตร มูลค่าเศรษฐกิจจากสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง     
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดในสาขานี้
มาจากกิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

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

มูลค่าที่เกิดจากยางพาราและปาล์มน้ ามันมีสัดส่วนราว 3 ใน 4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
ภาคเกษตร และเมื่อรวมมูลค่าจากการท าประมงแล้ว จะมีสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์   
ด้านเกษตร กล่าวคือ เศรษฐกิจสาขาเกษตรของจังหวัดตรังขึ้นกับพืชสวน 2 ชนิด ได้แก่ ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน กับกิจกรรมการประมง  

ศักยภาพยางพารา ปาล์มน้ ามัน ของจังหวัดตรัง  ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยของยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันในจังหวัดตรังอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับผลผลิตของภาคใต้  ผลผลิตยางพาราต่อไร่เฉลี่ยเท่ากับ 
260.39 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งภาคใต้เล็กน้อยที่ 258 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตปาล์ม
น้ ามันเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดตรัง ได้เท่ากับ 2,998.97 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มทั้งภาคใต้ 
(ปี 2562) เท่ากับ 3,028 กิโลกรัมต่อไร่ ผลิตภาพของจังหวัดตรังยังต่ ากว่าผลิตภาพของภาคใต้อยู่ร้อยละ 
0.29 เมื่อเทียบผลิตภาพการผลิตน้ ามันปาล์มของมาเลเซียซึ่งเท่ากับ 3.3 ตันต่อไร่พบว่า ผลิตภาพของ
จังหวัดตรังยังต่ ากว่าของประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ 10 นั่นหมายถึงว่า ผลิตภาพปาล์มน้ ามันของ
จังหวัดตรังยังสามารถพัฒนาให้เพิ่มข้ึนได้อีกมาก     

1.2.2 โครงสร้างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร
อุตสาหกรรม มีโครงสร้างในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมในภาคใต้โดยรวม ที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรซึ่งมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพาราและปาล์มน้ ามัน กับประมง โดยอุตสาหกรรม
ที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา รองลงมา เป็นอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง) และอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน  
จากข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมของจังหวัดตรังยังเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มที่มีใช้แรงงานเข้มข้น และเป็น
อุตสาหกรรมฐานเกษตรที่มาจากสินค้าเกษตรที่เป็นหลักของจังหวัดตรัง    

1.2.3  ภาคการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวหดตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
โดยในปี 2563 จังหวัดตรังมีรายได้ 4,007.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 และ 2561 มากเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่องของรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่      
ปี 2561-2563 มาจากสาเหตุของการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเริ่มระบาดที่เมือง อู่ฮ่ัน ประเทศจีน ในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 คาดว่าผลกระทบที่ท าให้รายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดตรังลดลงนี้
จะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565  

สถิติรายได้และผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดตรัง ในปี 2563      
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 โดยเป็นรองจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และสตูล จ านวนผู้เยี่ยม
เยือนรวมเป็นอันดับ 4 เป็นรองจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และพัทลุง    

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้การเติบโตด้านการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด
ชะงักในปี 2563 อย่างชัดเจน และส่งผลกระทบกับรายได้จากการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด โดยจังหวัดตรัง
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ท่ีมาจากการท่องเที่ยวปี 2558-2562 เท่ากับร้อยละ 27.90  
 

 2. ด้านสังคมและความม่ันคง 
2.1  การเข้าสู่สังคมสูงวัย ลักษณะโครงสร้างของประชากรในจังหวัดตรัง ระหว่างปี 2558 กับ 

2562 พบว่าโครงสร้างปี 2562 จ านวนเด็กเกิดใหม่ช่วง 0-4 ปี ลดลง  ในขณะที่จ านวนประชากรสูงวัยที่
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อายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากขึ้นกว่าปี 2558  และเมื่อแบ่งช่วงอายุเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงวัย 0-14 ปี ช่วงวัย 
15-59 ปี และช่วงสูงวัยคือ 60 ปีขึ้นไปและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562 กับปี 2558  
พบว่า โครงสร้างคนอายุช่วงวัย 0-14 ปี และ 15-59 ปี ในปี 2562 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.47 
และ 0.75 ตามล าดับ ขณะที่ โครงสร้างของช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี 2562 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
โครงสร้างช่วงอายุเดียวกันในปี 2558 ร้อยละ 2.22 สัดส่วนคนสูงวัยในจังหวัดปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
15.78 ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่า จังหวัดเข้าสู่สภาวะคนเกิดน้อย คนท างานลด และคนแก่มากขึ้น    
 2.2 การขยายของสังคมเมือง การขยายของสังคมเมืองในจังหวัดเป็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นกรอบคิดส าคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ    
คนในเขตนอกเมืองและคนต่างถิ่นจะย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง หากเมืองเหล่านั้นมีความเจริญ 
เศรษฐกิจเติบโต และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีกว่าถิ่นฐานเดิม  อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการย้ายถิ่น    
เข้ามาส่งผลกระทบด้านสังคม และเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจได้     
 2.3 คนจนในจังหวัด จ านวนคนจนโดยประเมินใน 5 ด้านได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ 
การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐภายในจังหวัด  คนจนในจังหวัด 12,105 คน จากประชากร
ส ารวจ 390,392 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2561 มีคนจน 17,795 คน 
จากการส ารวจ 384,197 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63 ในภาพรวม จังหวัดมีคนจนน้อยลง 5,690 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 31.98 ของคนจนในปี 2561   
  2.4 การมีงานท า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังพ่ึงพาภาคนอกเกษตรกลุ่มบริการมากที่สุด 
รองลงมาคือภาคเกษตร และอันดับ 3 คือ ภาคนอกเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ท าให้แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีผลกระทบต่อกิจกรรมในกลุ่มเกษตรและกลุ่มบริการด้วย ดังนั้น 
แนวโน้มของการจ้างงานคาดว่าจะลดลง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรองลงมา และคาดว่าจะใช้ทดแทน
และของเทคโนโลยี  
  ก าลังแรงงานของจังหวัดตรัง ในปี 2562 คนในช่วงวัย 15-29 ปี มีจ านวน 417,877 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.60 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 ที่มีจ านวน 420,954 คน 
เนื่องจากเด็กเกิดใหม่น้อย  

จ านวนคนว่างงานย้อนหลัง 6 ปี โดยใช้ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 - 2563 พบว่า
อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากเดิมปี 2558 คนว่างงานน้อยมีเพียง 857 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 
ของแรงงานทั้งหมด แต่ในปี 2563 มีจ านวนผู้ว่างงานเป็น 3,995 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.04  
คนว่างงานเพ่ิมขึ้น 3,138 คน และกลุ่มใหญ่มาจากภาคเกษตรที่จ านวนคนงานลดลงจากปี 2558 
ค่อนข้างมาก  

 2.5 สาธารณสุข  
  2.5.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น จ านวนแพทย์ในปี 2563 มีจ านวน  
232 คน ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจ านวน 250 คน  สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรที่มีสัดส่วนลดลง โดยใน
ปี 2561 มีสัดส่วนต่อประชากร 3,403  คน  เพ่ิมข้ึนจาก  2,820 คน ในปี 2558   

2.5.2 ประชากรในจังหวัดร้อยละ 99.99 มีหลักประกันสุขภาพ มีเพียง 3 คนที่ยังไม่มี
หลักประกันสุขภาพ   

2.5.3 สาเหตุการเสียชีวิตของคนในจังหวัด 3 ล าดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็ง มีอัตราการ
เสียชีวิต 92.67 ต่อแสนคน โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราเสียชีวิต 51.93 ต่อประชากรแสนคน และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด มีอัตราเสียชีวิต 39.80 ต่อประชากรแสนคน ส่วนโรคส าคัญที่คนในจังหวัดต้อง



- 13 - 
 

เข้ารับการรักษาและนอนในโรงพยาบาล 3 ล าดับแรกได้แก่ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 
มีอัตราการป่วย 38,67.29 คนต่อประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราการป่วย 2,865.58 
คน และโรคเบาหวาน 1,638.77 คน ส่วนโรคที่คนในจังหวัดป่วยและพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
โรคระบบไหลเวียนเลือดมีอัตราการป่วยสูงถึง 63,850.28 คน รองลงมาคือโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการและเมตะบอลิซึม มีอัตราการป่วย 54,427.33 คน และอันดับ 3 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครง
ร่างและเนื้อยึดเสริม 43,431.85 คน   

2.6 ยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
2.6.1  จ านวนคดีจับกุมยาเสพติดของจังหวัดยังมีมาก เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยจ านวนคดีที่มีการ

จับกุมในปี 2563 ยังสูงถึง 3,865 คดี หรือคิดเป็นจ านวนคดีเฉลี่ย 12.63 คดีต่อวัน  
2.6.2 สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในกลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย

และเพศ กับ กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์พบว่า ใน 2 กลุ่มนี้มีจ านวนคดีที่มีการแจ้งความรวม 830 คดี 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.27 คดีที่มีการแจ้งความต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ านวนคดี 891 คดี ประเภทคดีที่มี
มากที่สุดคือ คดีลักทรัพย์ 253 คดี คิดเป็นร้อยละ 30.48 รองลงมาคือคดี ท าร้ายร่างกาย 98 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 11.81 และอันดับ 3 คดีการท าให้เสียทรัพย์ 74 คดี คิดเป็นร้อยละ 8.92   
  

  3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามหลักฐาน จ านวน 1 ,292,632 ไร่ ปัจจุบัน

เหลือพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีสภาพป่าตามธรรมชาติ จ านวน 681 ,583.70 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 23.08 ของ
พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ที่มีพ้ืนที่ 665,183.36 ไร่ 

3.2 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ จังหวัดพบว่า มีพ้ืนที่ป่าที่มีสถานการณ์อ่อนไหวหรือ
ล่อแหลมและเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกท าลาย และมีสถิติคดีป่าไม้ค่อนข้างสูงและมีมาอย่างต่อเนื่องใน 6 พ้ืนที่
เฝ้าระวังได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ในท้องที่อ าเภอกันตังและอ าเภอสิเกา อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 
ในท้องที่อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด และอ าเภอรัษฎา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
ในท้องที่อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอนาโยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ -บางคราม   
ในท้องที่อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอสิเกา ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นป่าบก ในท้องที่อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ 
อ าเภอห้วยยอด อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และป่าชายเลน ในท้องที่อ าเภอกันตัง 
อ าเภอสิเกา อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอหาดส าราญ 

3.3 คุณภาพน้ า คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ในระดับพอใช้ ผลตรวจวัดพบว่าปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) เฉลี่ยที่ 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BOD เฉลี่ยที่ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ใน
ระดับดี และ FCB อยู่ในระดับดี 

3.4 จ านวนพะยูนและหญ้าทะเล ประชากรพะยูนในจังหวัดตรังมีประมาณ 171 ตัวและมี
ความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์และขึ้นกับปริมาณหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรังซึ่ง
เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง 5 พ้ืนที่รวม 21,036 ไร่ แต่แหล่งที่ส าคัญที่สุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือที่เกาะลิบงซึ่งมี
พ้ืนที่ 12,170.36 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.85 ของพ้ืนที่หญ้าทะเลทั้งหมดในจังหวัด 

3.5 การจัดการขยะมีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยภายในจังหวัดปี 2562-2563 เมื่อเปรียบเทียบ   
ผลการด าเนินการในปี 2563 กับ 2562 พบว่า การจัดการขยะในจังหวัดดีขึ้นจากเดิม โดยปี 2563 
ปริมาณขยะเกิดขึ้น 241,028 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 471.61 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.19 
ปริมาณขยะท่ีก าจัดได้ถูกต้องมีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.16 ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์มีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20.37 อย่างไรก็ดี พบว่ามีขยะตกค้างสะสม 40,500 ตัน จากเดิมท่ีไม่มีขยะตกค้างสะสม   

 



- 14 - 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จังหวัดตรัง ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

จ าเป็นต้องขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพและโอกาสที่มีอยู่ควบคู่กับการแก้ปัญหา จุดอ่อนและ
ข้อจ ากัด โดยมีประเด็นสภาวะแวดล้อมที่ส าคัญของจังหวัดแยกเป็น  

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

โดยใช้ข้อมูล SWOT รายประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 
1. ประเด็นเกษตรและอุตสาหกรรม  จังหวัดออกแบบแนวทางการพัฒนาในเชิงรุกโดยใช้

จุดแข็งและโอกาส  อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
และแรงงานในจังหวัด ดังนั้น ควรเพิ่มแนวทางการพัฒนาโดยปิดจุดอ่อนและการใช้โอกาส 

2. ประเด็นท่องเที่ยว จังหวัดออกแบบแนวทางการพัฒนาในเชิงรุกโดยใช้จุดแข็งและ
โอกาส อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวและกลุ่มอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ดังนั้น ควรเพิ่มแนวทางการพัฒนาโดยปิดจุดอ่อนและการใช้โอกาส 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดออกแบบแนวทางในเชิงรับ โดยใช้โอกาส
เพ่ือจัดการจุดอ่อนในจังหวัด  

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสถานการณ์
โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งและนอกจากนั้นยังมีแนวโน้มของอุปสรรค และข้อจ ากัดจาก
ภายนอกเกิดข้ึนมากกว่าโอกาส ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว เป็นสถานการณ์ท่ีไม่น่าไว้วางใจ  
 
3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

3.2.1 วัตถุประสงค์  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และผลักดันให้การด าเนินงาน เกิดผล
สัมฤทธิ์สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ       
อีกท้ัง สนับสนุนให้จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน  
 

3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด 
1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
 
2) พันธกิจ 

๑. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มี
ความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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๒. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความม่ันคง สามารถด ารงชีวิต     
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลาย        
ทางชีวภาพ 

๔. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
๕. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   
 

3) เป้าประสงค์ 
๑. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเข้มแข็ง 
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 

 
4) ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ปี 2566-2570 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
256

6 

พ.ศ. 
256

7 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566 

– 
2570 

1. เศรษฐกิจของ
จังหวัดเติบโต
อย่างสมดุล
และต่อเนื่อง 

1. อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมเพิ่มขึน้      
ไม่ต่ ากว่า      
ร้อยละ 1    
ต่อปี 

อัตราการขยาย
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวม ปี 
2557 -2559        
ร้อยละ -0.81 

+1.00 +1.00 +1.00 
 

+1.00 
 

+1.00 
 

+1.00 
 

2. รายได้
ครัวเรือน
เพิ่มข้ึนร้อยละ      
3 ต่อปี                                                                                              

รายได้ครัวเรือน 
ในปี 2562 
เท่ากับ 
26,004 บาท  

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

30,145 
บาท  

2. ประชาชน       
มีคุณภาพ     
ชีวิตที่ดี     
ชุมชนเข้มแข็ง 

 

1. จ านวน
หมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด     
ร้อยละ 10   
ของจ านวน
ชุมชนหรือ
หมู่บ้านทัง้หมด
ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีปัญหา 
317 หมู่บ้าน/
ชุมชน  

10 10 10 10 10 50 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
256

6 

พ.ศ. 
256

7 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566 

– 
2570 

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

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

39 38 37 36 35 37 

3. อัตราคดี
อาชญากรรม   
ต่อประชากร 
100,000 คน 
กลุ่มคดีความผดิ
เก่ียวกับทรัพย์ 
ไม่เกินร้อยละ 
95  

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

94 93 92 91 90 92 

3. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการอยา่ง
ยั่งยืน 

1. พื้นที่ป่า
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
0.125 

ร้อยละของพื้นที่
ป่าเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ 0.025 

0.0๒5 0.050 0.075 0.10 0.125 0.125 

2. ปริมาณขยะ
ในจังหวัด
ลดลง        
ร้อยละ 4 

ปริมาณขยะใน
จังหวัด ลดลงจาก 
ปี 2556 -2557 
เฉลี่ยลดลง   
ร้อยละ 0.74 

2 3 4 5 6 4 

๓. คุณภาพน้ า
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

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

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 ๔. จ านวน
พะยูนเพิ่มข้ึน 
ปีละ 7 ตัว 

ปี 2563 มี
จ านวนพะยนู 
165 ตัว 

7 
 

7 7 7 7 35 



- 17 - 
 

3.2.3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
1) ประเด็นการพัฒนา 

(1) สร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโต  

อย่างต่อเนื่อง 
(3) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง

เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
 

2) เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนาจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ม่ันคง     
และย่ังยืน 

1. เป้าประสงค์ 
1.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
1.2 สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนที่ส าคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
1.3 ทรัพยากรทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และ

ยั่งยืน 
 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
2.2 ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี       

และนวัตกรรม 
2.3 การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
2.4 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้    
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

1. เป้าประสงค์ 
1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสู่มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
2.2 เพ่ิมมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยว   

ให้ได้มาตรฐาน 
2.3 ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพ  
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
1. เป้าประสงค์ 

1.1 ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
1.2 ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง 
1.3 อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
1.4 ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

 
2. แนวทางการพัฒนา 

2.1 เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

2.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานรากของคนทุกช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ 

และแรงงานคนพิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.4 พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
2.5 พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
2.6 การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก 
และพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
1. เป้าประสงค์ 

1.1 ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
1.2 พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือให้        

มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
1.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีการบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า ส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
2.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการ      

มีส่วนร่วมของประชาชน 
2.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.4 บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.5 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการ

และเป็นระบบ 
2.6 แก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ าและชายฝั่ง 
2.7  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์ทะเลหายาก  
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3) ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 
เป้าประสงค ์
1. เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

2. สินค้าเกษตรและสินค้า
ชุมชนที่ส าคัญของ
จังหวัดได้รับการ
พัฒนาการผลิตให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

3. ทรัพยากรการเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธภิาพ 
สมดุล และยั่งยืน 

1. การสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป  
และการตลาดสินค้าเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

3. การพัฒนาพืชเกษตรและสินค้า   
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเข้าสู่มาตรฐาน    
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) 

4. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืน
โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 

 

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

1 1.25 1.50 1.75 2 2 

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

1 1.25 1.50 1.75 2 2 

ตัวชี้วัดที่ 3 
จ านวนสินค้าทางการเกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑๕ รายการ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

ตัวชี้วัดที่ 4 
จ านวนพืชเกษตร/สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
จ านวน ๓ ชนิด 

๑ - 1 - 1 ๓ 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค ์
๑. รายได้จากการท่องเที่ยว

เพ่ิมข้ึน 
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกสู่มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

2. เพ่ิมมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากร 
และการบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ 
และเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว               
เชิงสร้างสรรค์และคุณภาพ  
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  
อัตราเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6 

2 4 6 8 10 6 

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

15 15 15 15 15 15 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาทักษะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    
ที่ก าหนด ร้อยละ 90 

90 90 90 90 90 90 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
เสริมสร้างความมั่นคง     
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค ์
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็น 

เป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้และ

หลักประกันที่มั่นคง 
3. อัตราการตายด้วยโรค 

ที่เป็นปัญหาส าคัญ
ลดลง 

4. ประชาชนมีการศึกษา
เรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม      
มีจิตสาธารณะ ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ปลอดภัยและปลอดยาเสพ
ติด 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้
เศรษฐกิจฐานรากของคน   
ทุกช่วงวัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานในระบบและ
นอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ 
และแรงงานคนพิการได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. พัฒนาการศึกษาทุกระดับ
และแก้ ไขปัญหา เด็กและ
เยาวชนแบบบูรณาการ 

 

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

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 
อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 
คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศไม่เกินร้อยละ 40 

39 38 37 36 35 37 

ตัวชี้วัดที่ 3  
อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 
คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่เกิน
ร้อยละ 95  

94 93 92 91 90 92 

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

85 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

85 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

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

6. การช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 
 

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

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

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

72 
 
 

92 
 
 

112 
 
 

132 
 
 

152 
 
 

152 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 
จ านวนต าบลที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตแบบมีสว่นรว่ม จ านวน 15 ต าบลต่อปี 

15 
 
 

30 
 
 

45 
 
 

60 
 
 

87 
 
 

87 
 
 

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

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

5,000 
 
 

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

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

5,000 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

  ตัวชี้วัดที่ 10  
ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา) ร้อยละ 50 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 11  
จ านวนต าบลที่ด าเนินการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   
ผ่านเกณฑ์ เพ่ิมปีละ 15 ต าบลต่อปี 

15 
 

15 
 
 

15 
 

15 
 
 

15 
 
 

75 

  ตัวชี้วัดที่ 12  
ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และการ     
มีงานท า ร้อยละ 80 ต่อปี 

80 80 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดที่ 13  
ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม         
ตามมาตรา 40 ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ร้อยละ 85 

85 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

  ตัวชี้วัดที่ 14  
ร้อยละของแรงงานในระบบได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม        
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85  

85 85 85 85 85 85 

   ตัวชี้วัดที่ 15 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร    
กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มข้ึนจากปีฐาน       
(ปีฐาน 8.49) 0.25 จากจ านวนปีฐาน 
ประชากร วัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
ร้อยละ 98 ต่อปี  

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

1.25 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ 16 
ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่นได้รับการศึกษา ในรูปแบบที่
เหมาะสมร้อยละ 70 และ เพ่ิมปีละร้อยละ 
5 ของทุกปี  

75 
 
 
 

80 
 
 
 

85 
 
 

90 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ 17 
จ านวนส่วนราชการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านสังคมเข้ากับฐานข้อมูลด้านสังคมใน
ระดับจังหวัด  

6 
 
 

2 2 2 2 14 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

  ตัวชี้วัดที่ 18  
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการ
ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 20 หน่วยงานต่อปี 

20 
 
 

20 20 
 
 

20 20 100 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พะยูน  สัตว์ทะเล
หายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ 
และมีความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่ง

เรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานเพื่อให้มี
ความพร้อมในการ
บริหารจัดการ 

1. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 
ส่งเสริมการปลูกป่าแบบ     
บูรณาการและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
แหล่งน้ าต่างๆ ทรัพยากร      
ทางทะเล และชายฝั่งโดยการ    
มีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    
และการใช้พลังงานทางเลือก  
เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4. บูรณาการความร่วมมือจาก    
ทุกภาคส่วนในการบริหาร   
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัดที่ 1 
ร้อยละขอพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.125 

0.025 0.050 0.075 0.10 0.125 0.125 

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

100 100 
 

100 100 100 100 

 ตัวชี้วัดที่ 3 
จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบ
พลังงานทางเลือก 20 ชุมชน 

4 4 4 4 4 20 

 ตัวชี้วัดที่ 4 
จ านวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพ 75 ชุมชน 

15 15 15 15 15 75 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖6 

พ.ศ. 
๒๕๖7 

พ.ศ.
๒๕๖8 

พ.ศ. 
๒๕๖9 

พ.ศ. 
๒๕70 

พ.ศ.  
๒๕๖6-๒๕70 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
มีการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการ
จัดการขยะแบบบูรณาการและ
เป็นระบบ 

6. แก้ปัญหาการ กัดเซาะริมตลิ่ง
แม่น้ าและชายฝั่ง 

7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครอง
พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์
ทะเลหายาก 

 ตัวชี้วัดที่ 5 
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 25 

5 10 15 20 25 25 

 ตัวชี้วัดที่ 6 
จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งริมแม่น้ าและทะเลเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
10 แห่ง 

2 2 2 2 2 10 

 ตัวชี้วัดที่ 7 
 จ านวนพะยูนเพิ่มข้ึนปีละ 7 ตัว 

7 7 7 7 7 
 

35 
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4) แผนงานและโครงการ 
(1) โครงการส าคัญ(ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 

1. โครงการจัตุรัสเมืองตรัง ระยะที่ 2 งบประมาณ 29,500,000 บาท 
2.  โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชอัตลักษณ์ประจ าถิ่น  งบประมาณ 3,515,000 บาท 
3. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ ความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง  

งบประมาณ 4,583,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะมุก  ต าบลเกาะลิบง 

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง (ระยะทาง 4.200 กม.) งบประมาณ 20,020,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงห้องน้ า – ห้องสุขาแหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว งบประมาณ 1,587,000 บาท 
6. โครงการ : ตรังโอกาสการค้าออนไลน์  For Next Normal งบประมาณ

1,048,500 บาท 
7. โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นตรัง งบประมาณ 6,305,100 บาท 
8. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจังหวัดตรัง 

งบประมาณ ๓๔๐,000 บาท 
9. โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรังประจ าปี  งบประมาณ 

1,789,600 บาท 
10. โครงการ smart city น าร่องเพ่ือพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ 
900,000 บาท 

11. โครงการรักตรัง รักษ์โลก ด้วยมือเรา งบประมาณ 1,620,000 บาท 
12. โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา งบประมาณ 6,103,900 บาท 
13. โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรวิถีใหม่ (New Normal) งบประมาณ 2,352,100 บาท 
14. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรัง  สู่ความ อยู่ดีมีสุข งบประมาณ

6,294,400 บาท 
15. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

งบประมาณ 2,075,000 บาท 
16. โครงการช่วยเหลือเร่งด่วน ผู้ประสบปัญหาทาง อาชีพและกลุ่มเปราะบางให้มีงานท าและ

มีรายได้ งบประมาณ 5,533,600 บาท 
17. โครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริ งบประมาณ

1,700,000 บาท 
18. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และการแปร

รูปเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม กับสินค้าเกษตร งบประมาณ 2,794,300 บาท 
19. โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคใน

ครัวเรือนพร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยว จังหวัดตรัง  งบประมาณ 3,000,000 บาท 
20. โครงการส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

งบประมาณ 3,367,100 บาท 
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21. โครงการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกสู้ภัยโควิด -19 จังหวัดตรัง งบประมาณ 
1,000,000 บาท 

22. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง งบประมาณ 6,851,000 บาท 
23. โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดหายาก  (ปลาสร้อยนกเขา และปลาซิวควาย)  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ า

ธรรมชาติ  งบประมาณ  500,000 บาท 
24. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรัง “ตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย”งบประมาณ

5,000,000 บาท 
25. โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  (Creative 

Industry Village:  CIV) งบประมาณ 1,000,000 บาท 
26. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากร ท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal (Smart Tourism 

Initiatives Program)  งบประมาณ 2,000,000 บาท 
27. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน สินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ชุมชน 

จังหวัดตรัง งบประมาณ 3,000,000 บาท 
28.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ งบประมาณ 600,000 
29. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกิฐานราก งบประมาณ 840,000 บาท 
30. โครงการ TRANG CITY BRANDING  ระยะที่ 1 งบประมาณ 869,600 บาท 
31. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จงัหวดัตรัง งบประมาณ 4,633,000 บาท 
32. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง งบประมาณ 4,352,000 บาท 
33. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งบประมาณ ๓,๓๔๖,000 บาท 
34. โครงการบูรณาการส่งเสริมไม้เทพทาโรเพ่ือใช้ประโยชน์ทางยาและผลิตภัณฑ์ เพ่ือ สุขภาพ ภายใต้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ งบประมาณ  งบประมาณ ๖๐๕,๙๐๐ บาท 
35. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ าตรัง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า  อ าเภอวังวิเศษ จังหวัด

ตรัง งบประมาณ 26,000,000 บาท 
36. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณี จังหวัดตรัง (cultural and  

traditional  tourism) งบประมาณ 10,000,000 บาท 
37. โครงการจัดระเบียบและพัฒนาระบบการขนส่ง   สาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดตรัง

งบประมาณ 2,200,000 บาท 
38. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยของนักเท่ียวทางทะเลด้วยระบบติดตามต าแหน่งอัจฉริยะ 

งบประมาณ 2,500,000บาท 
39. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า ตรัง  หมู่ที่ 2 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

งบประมาณ 15,000,000 บาท 
40. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล

ต าบลนาตาล่วง ต าบลนาตาล่วง  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง งบประมาณ 49,990,000 บาท 
41. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ของจังหวัดตรัง งบประมาณ 1,500,000 บาท 
42. โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนคร ตรังสู่มาตรฐานสากล งบประมาณ 15,515,000 บาท 
43. โครงการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปข้าวสู่มาตรฐานกระบวนผลิตอาหารปลอดภัย(GMP) เพ่ือรองรับ

ข้าวเบายอดม่วง สินค้าเกษตรส าคัญจังหวัดตรัง และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านข้าว ใน
ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา -19 งบประมาณ  20,000,000 บาท 
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44. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ ต าบลปะเหลียน   อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
งบประมาณ 26,500,000 บาท 

45. โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชน  อยู่ดีต้นแบบจังหวัดตรังงบประมาณ 3,204,500 บาท 
46. โครงการ smart city การจัดการน้ าเสียจังหวัด ตรัง  งบประมาณ 5,000,000 บาท 
47. โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง งบประมาณ ๕,๗๘๐,000 บาท 
48. โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะส าหรับ

เกษตรกร จังหวัดตรัง งบประมาณ 3,510,000 บาท 
49.  โครงการเสบียงสัตว์เพ่ือความมั่นคงด้านอาหารสัตว์และพัฒนาเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเลี้ยงสัตว์ งบประมาณ 585,000 บาท 
50. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดไม้ผล จังหวัดตรัง งบประมาณ 2,430,000 บาท 
51. การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ จังหวัดตรัง งบประมาณ 

349,000 บาท 
52. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง (Trang Sport Series) งบประมาณ 

3,713,000 บาท 
53. โครงการกระดับมาตรฐานทางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

ปรับปรุงผิวจราจร สายแยก ทล. 408 – ส านักสงฆ์ถ้ าผึ้ง ต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
งบประมาณ 28,230,000 บาท 

54. โครงการ SMART Help call Center งบประมาณ 1,500,000 บาท 
55. โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ของสวนพฤกษศาสตร์ งบประมาณ 6,900,000 บาท 
56. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองช้างแล่น  อ าเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง งบประมาณ 13,000,000 บาท 
57. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อรอบเกาะลิบงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลตรัง งบประมาณ

35,000,000 บาท 
58. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม "เสน่ห์ตรัง" งบประมาณ

1,873,900 บาท 
 

(2) โครงการอ่ืนที่สนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางในแผนพัฒนาจังหวัด 
 

- 
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3.2.4 แผนที่สรุปต ำแหน่งทีต่ั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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แบบ จ.2 
 

3.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง 
เป้าหมายการพัฒนา : เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง 

ประเด็นการพัฒนา 

แหล่งงบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน 
โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ(บาท) 
โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 
สร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยนื 

14 54,080,800
  

- - 12 109,300,000 - - 26 163,380,800 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

23 258,602,700
  

3 211,000,000 174 1,907,687,900 - - 200 2,377,290,600 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ 
เสรมิสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

9 27,680,100
  

1 5,000,000 49 369,020,900 - - 59 401,701,000 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 
พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที ่และ มีความยั่งยนื 

12 ๗๘,๙๔๒,๙๐๐ 20 1,599,000,000 39 769,359,000 - - 71 2,447,301,900 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 
รายการ 

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

รวมท้ังสิ้น 58 428,306,500 24 1,815,000,000 274 3,155,367,800 - - 356 5,398,674,300 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑  
สร้างฐานของเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตร         
และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

      163,380,800 

1. โครงการของจังหวัด        54,080,800 
1.1 โครงการที่ 1 โครงการสร้างมลูค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์

ประจ าถิ่น 
2/3 2 3  ๑. จ านวนพื้นที่ปลูกพริกไทย

พันธุ์ปะเหลียนเพิ่มขึ้น 100 
ไร่  

๒. จ านวนพื้นที่ปลูกข้าวเบา
ยอดม่วงเพิ่มขึ้น 500 ไร่ 

๓. จ านวนสินค้าได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 
สินค้า 

สนง.เกษตรจังหวัด
ตรัง 

3,515,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกข้าวเบา
ยอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์      จ.ตรัง  

     สนง.เกษตรจังหวัด
ตรัง 

1,500,000 
 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกพริกไทย
พันธุ์ปะเหลียนเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ จ.ตรัง  

     สนง.เกษตร
จังหวัดตรัง 

1,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กิจกรรมส่งเสรมิการใช้สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์  ปี 66-70 

     สนง.พาณิชย์  
จังหวัดตรัง 

1,015,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.2 โครงการที่ 2 โครงการ : ตรังโอกาสการค้าออนไลน์  
For Next Normal 

2/3 6 2   สนง.พาณิชย์
จังหวัดตรัง 

1,048,500 

- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การตลาดออนไลน ์

      1,048,500 

1.3 โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นตรัง 

2/3 7 2  
 

1. ปริมาณยาสมุนไพรมีการ
ผลิตมากกว่า ๑๐๐% ของปี 
๒๕๖๔ 

2. เกษตรกรมีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายวัตถุดบิสมุนไพร
ให้กับโรงงานแปรรูปและ
ผลิตยาสมุนไพร เพิ่มขึ น 
๘๐% จากปี ๒๕๖๔ 

สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง 

6,305,100 
 

-  กิจกรรมหลักที ่3.1 กิจกรรมพฒันาศักยภาพการผลติ
ยาสมุนไพรส าหรับโรงงานแปรรูป /ผลิตยาสมุนไพร  
และส่งเสรมิอาชีพการนวดแผนไทย  ในแหล่งท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     สนง.สาธารณสุข 
จังหวัดตรัง 

5,160,100 

-  กิจกรรมหลักที ่3.2 กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร  จังหวัดตรัง  

     สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง 

450,000 

-  กิจกรรมหลักที ่3.5 กิจกรรมพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร  

     สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง 

695,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.4  โครงการที่ 4 โครงการสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา 

2/3 12 2  
 

๑. ร้อยละของวัตถุดิบยาง
ธรรมชาติที่ป้อนเข้าสู่
โรงงานอุตสาหกรรมมีสิ่ง
ปลอมปน ลดลง ร้อยละ 
10  

๒. ร้อยละของเกษตรกร
ชาวสวนยางมีความรู้ด้าน
การใช้มีดกรีดยางอย่างถูก
วิธี ร้อยละ 100 

๓. รายได้เของเกษตรกร
ชาวสวนยางมีรายไดเ้พิ่ม
จากการเลี้ยงปลาหมอเป็น
เงิน ๘,๙๐๐ บาท/บ่อ/ป ี

สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง 

6,103,900 
 

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ
ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพและปราศจากสิ่งปลอมปน 

     สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง 

1,000,000 
 

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และต่อ
ยอดนวัตกรรมมีดกรีดยางให้กับเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจังหวัดตรัง 

     วิทยาลัยการอาชีพ
ตรัง 

803,900 
 
 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.3 กิจกรรมเลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบ   
ในสวนยางพารา 

     การยางแห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัดตรัง 

3,000,000 
 
 

- กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมนวัตกรรมการผลิตกรวย
จราจรจากน้ ายางพารา       

     วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง 

1,300,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.5 โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และการแปรรูป      
เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

2/3 18 2  ๑. จ านวนแปลงท่ีไดร้ับการ
รับรองการผลิตแบบ
การเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรียไ์ดเ้พิ่มขึ้น 
จ านวน 30 แปลง 

๒. จ านวนต้นพันธ์ุสะตอพันธุ์
ตรัง ๑ เพื่อสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1,000 ต้น 

๓. จ านวนพริกไทยพันธ์ุปะ
เหลียน เพื่อสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1,000 ต้น 

๔. จ านวนรูปแบบการแปรรูป
สะตอและพริกไทยพันธุ์  
ปะเหลยีน อย่างน้อยชนิด
ละ ๒ แบบ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ตรัง 

2,794,300 

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและกระจาย 
ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรและพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน 

      1,595,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 กิจกรรมยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

      350,000 

- กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมการผลิตและแปรรูป
สะตอ และพริกไทยพันธ์ุปะเหลียน 

      849,300 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.6 โครงการที่ 6 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดตรัง 

2/3 27 2  ๑. จ านวนผลติภณัฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ จ านวน 
20 ผลิตภณัฑ ์

๒. รายได้ของกลุ่มและชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น กลุม่ละ 
10,000 - 15,000 บาท
ต่อเดือน 

สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง 

3,000,000 

- กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

       

- กิจกรรมหลักท่ี 6.2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค  

       

- กิจกรรมหลักที่ 6.3 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต  

       

- กิจกรรมหลักที่  6.4 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์     
เพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

       

- กิจกรรมหลักที่ 6.5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์      
เพื่อส่งเสริมการตลาด  

       

1.7 โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต    
ด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ 

2/3 28 2  1. จ านวนฟาร์มโคเนื้อที่ม ี
มาตรฐาน 1 ฟาร์ม 

2. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 10  

สนง.ปศุสัตว์ 
จังหวัดตรัง 

600,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักที่ 7.1 กิจกรรมก่อสร้างโรงพ่นน้ ายา    
ฆ่าเช้ือโรค 

      550,000 

- กิจกรรมหลักที่ 7.2 กิจกรรมสนับสนุนตาช่ัง ขนาด 
1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง 

      50,000 

1.8  โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปข้าว  
สู่มาตรฐานกระบวนผลิตอาหารปลอดภัย(GMP)       
เพื่อรองรับข้าวเบายอดม่วง สินค้าเกษตรส าคัญจังหวัด
ตรัง และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านข้าว     
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

2/3 43 2  
 
 
 
 

๑. จ านวนผลติภณัฑ์ข้าว
ข้าวสารคณุภาพดี ทั้งข้าว
กล้องและข้าวขัดขาว ผา่น
มาตรฐาน GMP เพื่อการ
บริโภคและจ าหน่ายใน
จังหวัดได้อย่างน้อย 200 
ตันต่อปี  

๒. ร้อยละรายได้ของเกษตรกร
กลุ่มท านาและข้าวไร่ที่
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 15  

สนง.เกษตร  
จังหวัดตรัง  

20,000,000 
 

- กิจกรรมหลักท่ี 8.1 กิจกรรมก่อสร้างโรงคลุมโรงส ี       ๖,๕๓5,000 
- กิจกรรมหลักท่ี 8.2 กิจกรรมสนบัสนุนครภุัณฑ์

เครื่องจักรเพื่อพัฒนาคณุภาพการแปรรูปข้าว 
       13,465,000 

1.9 โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะส าหรับ
เกษตรกรจังหวัดตรัง 

2/3 48 2   ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดตรัง  

3,510,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 9.1 การส่งเสริมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และนวัตกรรมการจัด  

      1,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

การพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
อย่างอัจฉริยะส าหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง 

       

- กิจกรรมหลักที่ 9.2 การส่งเสริมและประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ไอโอที (IoT) นวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนา
ระบบเกษตรอัจฉริยะส าหรับเกษตรกรจังหวัดตรัง  

      990,800 

- กิจกรรมหลักท่ี 9.3 ส่งเสรมิการใช้ระบบน้ าอัจฉริยะ  
ในไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดตรัง  

      1,510,000 

1.10 โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และการตลาดไม้ผลจังหวัดตรัง 

2/3 50 2  1. จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกไม้
ผลได้รบัการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการ
ผลิตไมผ้ลคุณภาพดี 100 
ราย 

2. จ านวนแหล่งผลิตไมผ้ล 
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพดี 100 แปลง 

3. จ านวนจุดรวบรวมผลผลติ
ผลไม้ชุมชน จ านวน 4 จุด 

5. จ านวนสถาบันเกษตรกร
รวบรวมและกระจายผลไม ้
2 สถาบัน 

สนง.เกษตร 
จังหวัดตรัง /   
สนง.สหกรณ์ 
จังหวัดตรัง 

2,430,000 
 
 

- กิจกรรมหลักที่ 10.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร (ไม้ผล) จังหวัดตรัง 

 

     สนง. เกษตร 
จังหวัดตรัง 

2,350,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 10.2 กิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์เพื่อ
กระจายผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรออกนอกแหล่งผลิต 

     สนง.สหกรณ์ 
จังหวัดตรัง 

80,000 

1.11 โครงการที่ 11 โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติ 
และจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการบรโิภค ในครัวเรือน
พร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

2/3 19 5  ๑. จ านวนปูม้าระยะ Crab 
ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ 
900,000 ตัว 

๒. กลุ่มธนาคารปูม้าเพื่อปล่อย
ปูม้าระยะซูเอีย้ 50 ล้านตัว 

๓. จ านวนต้นแบบการเลี้ยงปู
ทะเลในบ่อกุ้งร้าง 5 ราย 

๔. ร้อยละบรรจุภณัฑ์ทีต่ิด
เครื่องหมาย Q บนบรรจุ
ภัณฑเ์พื่อรับรองสินคา้   
ร้อยละ 30 

สนง.ประมง  
จังหวัดตรัง 
 

3,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.1 กิจกรรมเพาะพันธุ์ปูม้าระยะ 
Crab ปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

     ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดตรัง 

612,250 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.2 กิจกรรมเพาะพันธุ์ปูม้าระยะ 
Crab เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ร่วมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่
ธรรมชาตติามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แถบทะเลชายฝั่ง 

     ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดตรัง 

1,299,740 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.3 กิจกรรมตัง้กลุ่มธนาคาร 
ปูม้าเพื่อปล่อยปมู้าระยะซเูอี้ย 

     สนง.ประมง  
จังหวัดตรัง 

290,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยง
ปูทะเลในบ่อกุ้งร้าง 

     ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดตรัง 

630,810 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.5 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภณัฑ์และ
เพิ่มช่องทางการตลาด  

     สนง.ประมง  
จังหวัดตรัง 

167,200 

1.12 โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

2/3 29 5  ๑. จ านวนกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
และกลุม่เกษตรกรมีการใช้
พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น 
จ านวน 10 กลุ่ม 

๒. ร้อยละรายได้เพิม่ขึ้นของ
กลุ่มประมงพื้นบ้านและ
กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 10 

สนง.พลังงาน  
จังหวัดตรัง 

840,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 12.1 กิจกรรมส่งเสรมิตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์

      250,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 12.2 กิจกรรมส่งเสรมิระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

      590,000 
 

1.13 โครงการที่ 13 โครงการเสบียงสตัว์เพื่อความมั่นคง
ด้านอาหารสัตว์ และพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสตัว ์ 

2/3 49 5   ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสตัว์
ตรัง 

585,000 

- กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การจัดการด้านอาหารสตัว์และจัดตั้งฟาร์มสาธติ
การจัดการด้านอาหารสตัว์ต้นแบบ 

      585,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.14 โครงการที่ 14 โครงการจดัการดนิเพื่อเพิ่มผลผลิต
และประสิทธิภาพของปาล์มน้ ามันในพื้นที่จังหวัดตรัง 

2/3 51 5   สถานีพัฒนาที่ดิน
ตรัง 

349,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 14.1 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ
ปรับปรุงคณุภาพดิน (โดโลไมต์) 

      85,000 
 

- กิจกรรมหลักท่ี 14.2 กิจกรรมสง่เสริมการผลิตน้ า
หมักชีวภาพ 

      60,000 
 

- กิจกรรมหลักท่ี 14.3 กิจกรรมสง่เสริมการปรับปรุง
ดินด้วยปุ๋ยหมัก 

      204,000 

๒. โครงการของกระทรวง กรม       - 

-       - 
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        109,300,000 
3.1 โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งตลาดจ าหน่ายสินค้า    

ต.คลองปาง อ.รัษฎา  จ.ตรัง 
2/3  2   อบต.คลองปาง 500,000 

3.2 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงตลาดไทยช่วยไทย      
ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 

2/3  2   อบต.คลองปาง 200,000 

3.3 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสิเกา       
ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง  

2/3  2   ทต.สิเกา 50,000,000 

3.4 โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 5      
ต.กะลาเส อ..สิเกา จ.ตรัง 

2/3  2   อบต.กะลาเส 20,000,000 

3.5 โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลอง     
วังเวียน ม.4 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 

2/3  2   อบต. คลองชีล้อม 2,500,000 

3.6 โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างโรงทอผ้า หมู่ที่ 4       
ต.น้ าผดุ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/3  2   อบต.น้ าผุด 1,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.7 โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์
ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจข้าวนาแปลงใหญ่  ต.นาพละ        
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

2/3  2   อบต.นาพละ 1,000,000 

3.8 โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (สะพาน
คลองกะลาเส)  หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/3  5   อบต.กะลาเส 800,000 

3.9 โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (คลองกะลา
เสน้อย) หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/3  5   อบต.กะลาเส 800,000 

3.10 โครงการส าคัญที่ 710 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น
คลองน้ าร้อน (เหนือสะพาน) หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส       
อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/3  5   อบต.กะลาเส 800,000 

3.11 โครงการที่ 11 โครงการขยายท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร 
ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง 

2/3  5   อบต.ควนเมา 30,000,000 

3.12 โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองน้ าเจ็ด 
หมู่ 8 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรงั 

2/3  5   อบต.นาพละ 1,200,000 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ 
ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

      2,377,290,600 

1. โครงการของจังหวัด       258,602,700 
1.1  โครงการที่ 1 โครงการจตัุรสัเมืองตรัง ระยะที่ 2  

กิจกรรมหลักปรบัปรุงภูมิทัศนเ์พื่อส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและพักผ่อน 

2/5 1 1  ๑. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดตรัง 

29,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว/ประชาชน
ที่ใช้เส้นทางมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ80 

1.2 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวรอบเกาะมุก ต าบลเกาะลิบง อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

2/7 4 1  1. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว/ประชาชน
ที่ใช้บริการมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 80 

แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

20,020,000 

1.3 โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงห้องน้ า – ห้องสุขาแหล่ง
ท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

2/5 5 1  1. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว/ประชาชน
ที่ใช้บริการมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 80 

อุทยานแห่งเขาปู่ 
– เขาย่า 

1,587,000 

1.4 โครงการที่ 4 โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
ใหม่ (New Normal) 

 
 

2/5 13 2  ๑. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวมี
การเช่ือมโยงเครือข่ายไม่
น้อยกว่า 3 เครือข่าย 

๒. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรได้รับการพัฒนา 

สนง.เกษตร
จังหวัดตรัง 

2,352,100 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

     ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
จ านวน 4 แห่ง 

  

- กิจกรรมหลักท่ี 4.1 กิจกรรมบริหารจัดการ พัฒนา
ศักยภาพชุมชน 

       

- กิจกรรมหลักท่ี 4.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว 

       

- กิจกรรมหลักท่ี 4.3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าอัตลักษณ/์ของที่ระลึก 

       

- กิจกรรมหลักท่ี 4.4 กิจกรรมตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์ 

       

1.5 โครงการที่ 5 โครงการส่งเสรมิการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

2/6 20 3  ๑. จ านวนการเผยแพร่
บทความประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรังผา่น Blog Page 
/ Social Media จ านวนไม่
น้อยกว่า 20 บทความ 

๒. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรัง ได้รับการ
เผยแพรผ่่านช่องทางต่าง ๆ 
ไม่น้อยกว่า 8 สื่อ / 
ช่องทาง 

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง/ททท.ตรัง 

3,367,100 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.1  กิจกรรมสง่เสริมสื่อสารการตลาด 
ท่องเที่ยวจังหวัดตรังผ่านสื่อออนไลน ์

 

     สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

3,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี

   - กิจกรรมย่อยที่ 1 ผลติคลปิ
วิดีโอสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสน่ห์เมืองตรัง 5๐,๐๐๐ 
บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 2 เผยแพร่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ผ่านจอ LED  
เป็นเงิน ๓๒,๑๐๐บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 3. ผลติอินโฟ
กราฟฟิกส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเสน่ห์เมืองตรังเมือง
แห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน เป็นเงิน 15,๐๐๐บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 4. ผลติและ
เผยแพรร่ายการวิทยุส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุ
ท้องถิ่นเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 5. ถ่ายทอด
เสียงกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น/

 สนง.
ประชาสมัพันธ์
จังหวัดตรัง 

367,100 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

Facebook Live เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 6. ผลติและ
เผยแพรส่ารคดีวิทยสุ่งเสริม
การท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุ
ท้องถิ่นเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 7. ผลติและ
เผยแพรส่ปอตวิทยสุ่งเสริม
การท่องเที่ยว  
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 8. พัฒนา
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท 

1.6 โครงการที่ 6  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
จังหวัดตรัง “ตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย” 

2/5 24 1  ๑. จ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยว
ในช่วงจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพอใจไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 85    

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

5,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 6.1 กิจกรรม Trang Local food 
Festival 

      3,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 6.2 กิจกรรม Trang Seafood 
Festival    

      2,000,000 

1.7 โครงการที่ 7 โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรคส์ู่การ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative 
Industry Village:  CIV) 

2/5 25 2  ๑. จ านวนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อการท่องเที่ยว 
จ านวน 30 ราย 

๒. จ านวนผลติภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้กับชุมชนของ
หมู่บ้าน CIV จ านวน 5 
ผลิตภณัฑ ์

๓. จ านวนบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้
มีความพร้อมรองรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 
1 ครั้ง/30 ราย 

๔. จ านวนการทดสอบการ
บริการด้านการท่องเที่ยว
โดย หมู่บ้าน CIV จ านวน 1 
ครั้ง/20 ราย 
 

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

1,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.1 สมัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
ผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยว 

      200,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.2 พัฒนาผลิตภณัฑ์ให้กับชุมชนของ 
หมู่บ้าน CIV 

      ๕00,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.3 ศึกษา ดูงานการให้บริการด้านที่
พัก (Home Stay) และกิจกรรมทดสอบการบริการ
ด้านการท่องเที่ยวโดย หมู่บ้าน CIV 

      ๓00,000 

1.8 โครงการที่ 8 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
บุคลากรท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal (Smart 
Tourism Initiatives Program)  

2/5 26 2  ๑. ร้อยละของบุคลากร ที่เข้า
รับการฝึกอบรม มผีล
คะแนนผ่านการทดสอบ
ความรู้ ระดับคะแนนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

๒.   จ านวนสถานประกอบการ
ภาคการท่องเที่ยวและ
บริการ หรือกลุ่มการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ต้นแบบท่ีน าแนวคิดการ
ท่องเที่ยวสีเขียวไปปรับใช้ 
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

๓. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว       
ไม่น้อยกว่า  2 ชนิด 
 

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

2,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 8.1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และบริการ  (ต่อยอดกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน SHA และ SHA+) 

      1,100,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 8.2 Trang Go Green (พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
เกาะลิบง และเกาะสุกร) 

      400,000 

-  กิจกรรมหลักที่  8.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวตรัง (SHA และ Green) เส้นทางท่องเที่ยว 
SHA และ Green 

      500,000 

1.9 โครงการที่ 9  โครงการ TRANG CITY BRANDING 
ระยะที่ 1  
จ้างเหมาบริการสร้าง TRANG CITY BRANDING โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจดุเด่นจังหวัดและคุณค่าหลักของเมือง 
รวมทั้ง สื่อสารสรา้งการรับรู้ และประชาสมัพันธ์แบรนด์  

2/4 30 3  ๑. มีแบรนด์จังหวดัตรัง (TRANG 
CITY BRANDING ) 1 แบรนด ์ 

๒. ถ่ายทอดกระบวนการของ
โครงการฯ เพื่อสรา้งการรับรู้
ภาพลักษณ์จังหวัดตรังในมติิ
ใหม่ ไม่น้อยกวา่ 20 ครั้ง/
กิจกรรม 

๓. จ านวนผู้ตดิตาม (Follower) 
หรือมสี่วนร่วม 
(Engagement) ผ่านการ
ประชาสมัพันธ์สื่อ Social 
Media) ไม่น้อยกว่า   
25,000 ราย 
 

สนง.พาณิชย์
จังหวัดตรัง 

869,600 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.10 โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวน
พฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย  

 
 
 
 

 

2/7 31 1  1. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวตามแผนท่ีก าหนด     
ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว/ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางมีความพอใจในระดับ
ดี ร้อยละ 80 

สวนพฤกษศาสตร ์
ทุ่งค่าย 

4,633,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 10.1  ก่อสร้างห้องน้า-ห้องสุขา 
จ านวน 2 หลัง 

       

- กิจกรรมหลักท่ี 10.2 ก่อสร้างเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ระยะทาง 419 เมตร 

       

1.11 โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
น้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง 

2/5 32 1  1. ร้อยละความส าเร็จในการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว/ประชาชน
ที่ใช้เส้นทางมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 80 

วนอุทยานน้ าตก
พ่าน 

4,352,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 12.1 กิจกรรมพฒันาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติน้ าตกพ่าน 
 

      3,819,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี1 2.2 กิจกรรมก่อสร้างลานจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณน้ าตกพ่าน จังหวัดตรัง  

2/5      533,000 

1.12  โครงการที่ 12  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดตรัง (cultural and 
traditional tourism) 

2/5 36 1  ๑. จ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยว
ในช่วงจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 5 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพอใจไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85    

๓. ร้อยละของศลิปินพ้ืนบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรายได้
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 20 

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

10,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 12.1 งานวิวาห์ใต้สมุทร “มหัศจรรย์
สีสันทะเลตรัง” 

     สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

3,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 12.2 “เทศกาลไหว้พระจันทร์
จังหวัดตรัง” 

     สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

2,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 12.3  ส่งเสริม สบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 

     สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

3,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 12.4  สืบสานงานบุญประเพณตีาม
วิถีวัฒนธรรม “งานสมโภชศาลหลกัเมืองตรัง” 

 1    สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2,000,000 

1.13 โครงการที่ 13 โครงการ จัดระเบยีบและพัฒนา
ระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน
ในจังหวัดตรัง 

2/5 37 2   ส านักงานขนส่ง
จังหวัดตรัง 

2,200,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 13.1 พัฒนาดิจิตัลแพลทฟอร์ม
ระบบการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดตรัง
แบบอัจฉริยะ  

          700,000  
 

- กิจกรรมหลักท่ี 13.2  ติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม
ต าแหน่งรถ(GNSS) แจ้งสถานะเส้นทางการ
เดินรถ  

      1,500,000 

1.14 โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ของนักเท่ียวทางทะเลด้วยระบบตดิตามต าแหน่ง
อัจฉริยะ 

2/5 38 2  ๑. ระบบความปลอดภัยของนัก
เที่ยวทางทะเลด้วยระบบ
ติดตามต าแหน่งอัจฉริยะของ
จังหวัดตรัง 1 ระบบ 

๒. จ านวนผู้เข้าใช้งานไม่น้อย
กว่า 20,000 คนต่อปี 

๓. จ านวนผู้ประกอบการและ
กลุม่ชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
30 ผู้ประกอบการ/กลุ่ม
ชุมชน 
 

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

2,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

๔. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 80    

1.15  โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลต าบลนาตาล่วง ต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5 40 1   แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

49,990,000 

1.16 โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในความปกติในรูปแบบใหม่ (New 
Normal)   ของจังหวัดตรัง 

2/5 41 1  จ านวนชุมชน/สถาน
ประกอบการ น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในกระบวนการ
ท างาน ไม่น้อยกว่าจ านวน 30 
ชุมชน/กิจการ 

มหาวิทยาสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง 
 

1,500,000 

1.17 โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาล
นครตรังสู่มาตรฐานสากล  

2/6 42 1  1. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว/ประชาชน
ที่ใช้บริการมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 80 

ส านักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง 

15,515,000  

1.18 โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโตนเต๊ะ 
ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

2/7 44 1   แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

26,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.19 โครงการที่ 19 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาจังหวัดตรัง (Trang Sport Series) 

2/14 52 1  ๑. จ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยว
ในช่วงจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพอใจไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85    

 3,713,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 19.1 กิจกรรมการแข่งขัน Trang       
E-sports Championship 

     สนง.การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดตรัง 

1,545,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 19.2 กิจกรรมการแข่งขัน Trang 
Extreme Sports Championship 

     สนง.การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดตรัง 

668,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 19.3 กิจกรรมปัน่จักรยานตรังออนทัวร์      สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 

500,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 19.4 กิจกรรมตรงับีกิน่ีรัน      สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตรัง 
 

1,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.20 โครงการที่ 20 โครงการกระดับมาตรฐานทางเพื่อ
เพิ่มความปลอดภยันักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจร สายแยก ทล.408 ส านัก
สงฆ์ถ้ าผึ้ง ต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2/5 53 1  3. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว/ประชาชน
ที่ใช้บริการมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 80 

แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง 

28,230,000 

1.21 โครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตรเ์ขาช่อง  

2/7 55 1   สวนพฤกษศาสตร์  
เขาช่อง 

6,900,000 

1.22 โครงการที่ 22 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อรอบ
เกาะเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวทะเลตรัง 

2/7 57 1  1.  ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว/ประชาชน
ที่ใช้เส้นทางมีความพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 80 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หมู่เกาะลิบง 

35,000,000 

1.23 โครงการที่ 23 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม "เสน่ห์ตรัง" 

2/5 58 2  1. จ านวนชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านต่างๆ  ๒ แห่ง 

2. จ านวนผลติภณัฑ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมได้รับการพัฒนา 
จ านวน ๔ ผลิตภณัฑ ์

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

1,873,900 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

    -  3. จ านวนชุมชนคุณธรรมฯ    
มีสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว จ านวน ๒ 
ผลงาน 

  

- กิจกรรมหลักท่ี 23.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามวิถีชุมชน จังหวัดตรัง  

   - กิจกรรมย่อยที่ ๑ กิจกรรม
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว จุด
เช็คอิน ของชุมชน 

- กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว 

- กิจกรรมย่อยที่ ๓ กิจกรรม
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยวชุมชน 

- กิจกรรมย่อยที่ ๔ กิจกรรม
เปิดชุมชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสไตล์ “เที่ยวชุมชน
ยลวิถี” 

  1,397,600 

- กิจกรรมหลักท่ี 23.2 พัฒนาต่อยอดผลติภณัฑ์ทาง
วัฒนธรรม  

   -  กิจกรรมย่อยที่ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้าน
และผา้พื้นถิ่น 

-  กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรม
อบรมเทคนิคการขาย Online  

  476,300 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

๒. โครงการของกระทรวง กรม        211,000,000 
๒.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย        

๒.๑.๑ โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง       190,000,000 
1. โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว    

เชิงนิเวศน์ ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

2/5 1 2   กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

190,000,000 

๒.2  โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม 

      21,000,000 

๒.2.๑ โครงการของส านักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรม 

       

1. โครงการที ่1 โครงการยกระดับสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ าตรังเพื่อรองรับการท่องเทีย่ว 

2 9 1   มทร.ศรีวิชัย วข.
ตรัง 

1,000,000 

2. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

2/5 10 1   มทร.ศรีวิชัย วข.
ตรัง 

20,000,000 

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        1,907,687,900 
3.1 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา 

ทุ่งแจ้ง 
2/6  1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 

ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลนครตรัง 15,000,000  

3.2 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนาม
ฟุตบอลสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 

2/6  1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลนครตรัง 9,745,000 

3.3 โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนาม
ฟุตบอลสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง 
  

2/6  1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลนครตรัง 15,200,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.4 โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะของ
เทศบาลนครตรังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2/5  1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลนครตรัง 19,394,000 

3.5 โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ 1 - 
0023  บ้านหนักตอ - บ้านควนสวรรค์ ต าบล    
นาพละ อ าเภอเมืองตรัง – ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอ  
นาโยง จังหวัดตรัง 

2/7  1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบจ.ตรัง 16,910,000 

3.6 โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสสายทาง ตง.ถ 1-
003 บ้านกะลาเส – บ้านแหลมไทร ต าบลกะลาเส 
– ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอ  สิเกา จังหวัดตรัง 

2/7  1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบจ.ตรัง 17,760,000 

3.7 โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร
ถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง 
ตง.ถ 1 - 0074  สายบ้านหลาต าเสา – บ้านสุโสะ 
ตอน 2 ต าบลสุ โสะ - ต าบลทุ่ งยาว อ า เภอ         
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

2/7  1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบจ.ตรัง 5,417,000 

3.8 โครงการที่ 8 โครงการเสริมผิวลาดยาง สาย ตง.ถ 
88-008  แยกทางหลวงชนบท ตง 1016 (บ้าน
ใต้) – ต่อเขตเทศบาลต าบลวังวิเศษ (บ้านใต้) 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังมะปราง 1,465,000 

3.9 โครงการที่  9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     
เสริมเหล็ก สาย ตง.ถ 88-017 แยกทางหลวง
ชนบท ตง 1016 (วังวิเศษ) – ในบ้าน ระยะที่ 3 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังมะปราง 1,720,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.10 โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ตง.ถ88-023 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 (ควนหินเพิง) – ควนตอยา  หมู่ที่ 8 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังมะปราง 4,074,000 

3.11 โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สาย สปก.หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9  ทอนแจ ้

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังมะปราง 6,199,200 

3.12 โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนก่อสร้างจุดชมวิว    
อันดามัน สวนสาธารณะวังนกน้ า 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาวิเศษ 30,300,000 

3.13 โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพารา เคพซีลรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.
27-034 สายควนขวาง-ควนกลอย หมู่ที่ 14 
ต าบลเขาวิเศษ เช่ือม หมู่ที่ 5 ต าบลวังมะปราง
เหนือ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาวิเศษ 8,500,000 

3.14 โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราเคพซีล สายตง.ถ.27-037 หมู่ที่ 18 
ต าบลเขาวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาวิเศษ 6,080,000 

3.15 โครงการที่  15 โครงการก่อสร้างถนนพารา    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกหนองดุก      
หมู่ที่ 4 สะพานเคียน  หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบ้า 
อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 12,530,000 

3.16 โครงการที่ 16 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจิจิก– บ้านหนองหมอ  
ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 11,988,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.17 โครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล.หล่อส าเร็จ ถนนลาดยางบ้านจิจิก – บ้าน
หนองหมอ ต.ท่าสะบ้า  อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 3,000,000 

3.18 โครงการที่ 18 โครงการก่อสร้างถนน  ลาดยาง
สายบ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านท่าสะบ้า    
หมู่ที 10 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 10,000,000 

3.19 โครงการที่ 19 โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3 
ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 2,000,000 

3.20  โครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดผิวเรียบแบบ Asphaltic Concete สาย    
บ้านหนองหว้า หมู่ที่  7 เ ช่ือมบ้านโคกพลา     
หมู่ที่ 20 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 5,750,000 

3.21 โครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
คสล.ข้ามคลองชี เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 
3 ต.ท่าสะบ้า   อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 12,000,000 

3.22 โครงการที่ 22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านช่องเปรี๊ยะ หมู่ที่ 11          
ต.ท่าสะบ้า  อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 
 

9,435,000 

3.23 โครงการที่  23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
ตอนสอง จากบ้านนายคล่องสงเสือ -บ้านนาย
เจริญศรี  บริรักษ์ ถนนสายใส่ เคี่ยม หมู่ที่  3       
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 4,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.24 โครงการที่ 24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ตอนสอง จุดบ้านนายวิเชียร คงทน – ถนนทางหลวง
หมายเลข 4225 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวตง  อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 6,000,000 

3.25 โครงการที่  25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
ตอนสอง จากบ้านนายคล่อง สงเสือ – บ้านนาย
เจริญศรี  บริรักษ์ ถนนสายใส่ เคียม หมู่ที่  3         
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 4,000,000 

3.26 โครงการที่  26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดเริ่มต้นบ้านนางจั่น ขวัญช่วย สิ้นสุดบ้าน
นายคร มีสิน หมู่ที่ 3 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 3,600,000 

3.27 โครงการที่ 27 โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง 
บ้านนายภิญโญ ทองเรือง – สวนป่า หมู่ที่ 4      
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 3,600,000 

3.28 โครงการที่ 28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายสามแยกบ้านนางเมื้อน ผดุงสุวรรณ สิ้นสุด      
สี่แยกบ้านนายเทพประสาน ข าชุม หมู่ที่  5       
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 3,600,000 

3.29 โครงการที่ 29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 – น้ าตกร้อยช้ันพันวัง หมู่ที่ 
11 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 2,000,000 

3.30 โครงการที่ 30 โครงการสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองบ้านร้อยช้ันพันวัง – บ้านโตนชี 
หมู่ที่ 11 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 1,900,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.31 โครงการที่ 31 โครงการถนนลาดยางสายหลัง
เขาไชยภักดี -สายน้ าตก หมู่ที่  11 ต.อ่าวตง        
อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 8,000,000 

3.32 โครงการที่ 32 โครงการถนนลาดยางสายหลัง
เขาไชยภักดี -สายน้ าตก หมู่ที่  11 ต.อ่าวตง      
อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 40,000,000 
 

3.33 โครงการที่ 33 โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณน้ าตก
ร้อยช้ันพันวัง หมู่ที่ 11 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 1,500,000 

3.34 โครงการที่ 34 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางใยบัวด าศรี–ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 2,500,000 

3.35 โครงการที่ 35 โครงการถนนลาดยาง สายบ้าน
นายไพศาล ชอบท ากิจ–ถนนหลวงทอนแจ้ แพรก
โด หมู่ที่ 14 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 2,000,000 

3.36 โครงการที่ 36 โครงการถนนลาดยางหลุมพอลาย – 
หลุมดินสอ หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง  อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 5,500,000 

3.37 โครงการที่  27 โครงการขยาย เขตไฟฟ้ า         
สายหลุมพอลาย-หลุมดินสอ หมู่ที่ 1 ต.อ่าวตง       
อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 4,000,000 

3.38 โครงการที่ 38 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
หรือเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง          
อ.วังวิเศษ 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 1,500,000 



- 63 - 
 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.39 โครงการที่  39 โครงการขยาย เขตไฟฟ้ า       
สายอ่างเก็บน้ าหลุมพอลาย ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 3,000,000 

3.40 โครงการที่ 40 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายผาเหนือเมฆ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 5,000,000 

3.41 โครงการที่ 41  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายแพรกโด-พรุใหญ่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 5,000,000 

3.42 โครงการที่ 42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนน
ประสานมิตร ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 3,000,000 

3.43 โครงการที่ 43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนน
ประสานมิตร ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 3,000,000 

3.44 โครงการที่ 44 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สองข้างทาง หมู่ที่ 14 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 3,000,000 

3.45 โครงการที่ 45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าตกค้าง 
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.อ่าวตง 1,000,000 

3.46 โครงการที่ 46  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
ผิดจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตง ถ.78 -004 ต.วังมะปราง      
อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังมะปราง 5,466,000 

3.47 โครงการที่ 47 โครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตง.ถ.87-005 สายบาง – ช่องหาร
ไผโป๊ะ  (ตอนที่  1 )  หมู่ที่  1  ต .วั งมะปราง         
อ.วังวิเศษ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังมะปราง 2,301,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.48 โครงการที่ 48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
สายบ้านโพธิ์ – นาโยงใต้ หมู่ที่  3, 9 ,6 , 4  
ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาพละ 9,600,000 

3.49 โครงการที่ 49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองนนท์- หนองแสง หมู่ที่ 10 
ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาพละ 8,200,000 

3.50 โครงการที่ 50 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า
คอนกรีตพิมพ์ลายริมคลองนางน้อยฝั่ง ต าบล    
นาพละ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาพละ 7,000,000 

3.51 โครงการที่ 51 โครงการเสริมสร้างผิวจราจร   
แอสฟั ลท์ ติ กคอนกรี ตถนนสายหนั กตอ  -     
หนองแสงใน หมู่ที่ 7 ต าบลนาพละ อ าเภอ เมืองตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาพละ 2,300,000 

3.52 โครงการที่ 52 โครงการปรับปรุงขยาย ผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกหว้าน หมู่ที่ 
2 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 14,000,000 

3.53 โครงการที่ 53 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติตรัง    
(พรุละหมาด) หมู่ที่ 2 ต.นาโต ๊ะหมิง อ.เมืองตรัง      
จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 29,665,600 

3.54 โครงการที่ 54 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
สายบ้านท าเล – แม่น้ าตรัง หมู่ที่ 4 ต าบลนาโต๊ะหมิง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 271,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.55 โครงการที่ 55 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
สายโคกหว้าน – เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ 5 ต าบล  
นาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาพละ 250,000 

3.56 โครงการที่ 56 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 11 (บ้านสะพาน
ไทร) ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
โคกหล่อ 

50,000,000 

3.57 โครงการที่ 57 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนังกั้น
น้ า ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หนองตรุด 32,027,400 

3.58 โครงการที่ 58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านในยวน ควนตอ หมู่ที่ 9 เช่ือมต่อบ้าน
หนองคล้า ต าบลเขาวิเศษ (ตอนที่ 4) ต าบล
หนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หนองตรุด 24,000,000 

3.59 โครงการที่ 59 โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อม
ท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพักถนนเพชรเกษม    
ในเขตเทศบาล ต าบลคลองเต็ง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
คลองเต็ง 

33,000,000 

3.60 โครงการที่ 60 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ    
พรุลุงย่อง ต.คลองเต็ง  อ.เมืองตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
คลองเต็ง 

5,000,000 

3.61 โครงการที่ 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านป่าหมาก – บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 4 ต าบลนาตาล่วง อ.เมืองตรัง  
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
นาตาล่วง 

3,120,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.62 โครงการที่ 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง      
ผิวจราจร แคปซีล ถนนสายควนเขานุ้ย – วัง
เรียน หมู่ที่ 4 ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ควนปริง 4,600,000 

3.63 โครงการที่ 63 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอเมืองตรัง– อ าเภอกันตัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ควนปริง 50,020,000 

3.64 โครงการที่ 64 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโคกสะท้อน     
หมู่ที่ 2 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ควนปริง 1,456,000 

3.65 โครงการที่ 65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองเดา – แก้มลิง  
ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
นาตาล่วง 

40,000,000 

3.66 โครงการที่ 66 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านวังโตน – บ้านไทรงาม หมู่ที่ 13 – หมู่ที่ 5 
ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาท่ามเหนือ 3,434,000 

3.67 โครงการที่ 67 โครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน -
หนองเกียบ หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 ต าบลนาท่ามใต้ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาท่ามใต ้ 2,000,000 

3.68 โครงการที่ 68 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมทางระบายน้ า คสล.   
พร้อมบ่อพักและทางเท้า  สายหัวควน นายเลียบ- 
บ้านโคกพลาออก (ทุ่งหัวช้าง) หมู่ที่ 10 ต าบล
โคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
โคกหล่อ 

6,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.69 โครงการที่ 69 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.
สายบ้านในเช่อ หมู่ที่1, หมู่ที่ 4 ต าบลนาโต๊ะหมิง 
เช่ือมต่อต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 9,000,000 

3.70  โครงการที่ 70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ห้วยปง ม.6 – ไสเจ็ดเจ้า  ม.3 
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 10,101,000 

3.71 โครงการที่ 71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายหลังวัด – ควนตีน หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง 
อ าเภอเมืองตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 7,995,000 

3.72   โครงการที่ 72 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
หลังอนามัย หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 4,967,000 

3.73 โครงการที่ 73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายอนามัย – นาเมืองเพชร  ม.2 ต าบล นา
โต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาโตะ๊หมิง 16,200,000 

3.74 โครงการที่ 74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายปากด่าน (ทุ่งนายายด า)  หมู่ที่ 8 เช่ือมต่อ
ต าบลท่าสะบ้า  (ตอนที่ 2) ต.หนองตรุด  อ าเภอ
เมืองตรัง   

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หนองทรุด 5,327,000 

3.75 โครงการที่  75 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพรุหลุมพี 
–นาทามเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอ
เมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บ้านโพธ์ิ 26,023,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.76 โครงการที่ 76 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวบริเวณถ้ าเลเขากอบ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขากอบ 2,000,000 

3.77 โครงการที่ 77 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
น้ าสาธารณะหนองคล้าและสนามกีฬา หมู่ที่ 6   
ต.ปากแจ่ม  อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ปากแจ่ม 6,000,000 

3.78 โครงการที่ 78 โครงการปรับปรุงสวน สาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ต.เขาขาว  อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาขาว 10,000,000 

3.79 โครงการที่ 79 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายรอบทะเลสอง
ห้อง หมู่ที่ 10 ต.บางดี  อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางด ี 10,800,000 

3.80 โครงการที่ 80 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบทะเลสาบทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสื้อไทย
เฉลิมพระเกียรติ)  ต.บางดี  อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางด ี 12,000,000 

3.81 โครงการที่ 81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 4348 – หมู่ที่ 9 ต าบลบางดี   
อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางด ี 9,970,000 

3.82 โครงการที่ 82 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบสระน้ าพรุจูด หมู่ที่ 3 เป็นแหล่งท่องเที่ยว   
ต.บางดี  อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางด ี 12,000,000 

3.83 โครงการที่ 83 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าห้วยนาง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยนาง อ.รัษฎา 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

ทต.ห้วยนาง 7,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.84 โครงการที่ 84 โครงการจัดภูมิทัศน์รอบเขานาย
พัน พ้ืนท่ี ม.3 ต.วังคีรี อ าเภอห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีร ี 6,000,000 

3.85 โครงการที่  85 โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์    
ส านักสงฆ์ เขาหัวแรด  ม.6 บ้านช่องเขา 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หนองช้าง
แล่น 

5,000,000 

3.86 โครงการที่ 86 โครงการก่อสร้างทางเดินชม
ธรรมชาติ สวนสาธารณะประโยชน์ บ้านทุ่งศาลา 
ต.บางกุ้ง    อ.ห้วยยอด  

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางกุ้ง 3,000,000 

3.87 โครงการที่  87 โครงการก่อสร้ า งอาคาร
พิพิธภัณฑ์บ้านในเขา  หมู่ที่ 1 ต าบลปากแจ่ม 
อ าเภอห้วยยอด  

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ปากแจ่ม 4,372,000 

3.88 โครงการที่ 88 โครงการก่อสร้าง คสล.  สายห้วย
สิงห์บุรี ม.6 ต.หนองช้างแล่น จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หนองช้าง
แล่น 

3,000,000 

3.89 โครงการที่ 89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
สายทุ่งผักไห่  หมู่ที่  5  ต.ห้วยนาง อ.รัษฎา               
จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
ห้วยนาง 

5,000,000 

3.90 โครงการที่ 90 โครงการขยายสะพานเขาหนาบคลอง 
ม.9 บางดี – ม.4 วังคีรี ต.บางดี  อ.ห้วยยอด     จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางด ี 3,500,000 

3.91 โครงการที่  91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
สายท่ าทุ่ งออก – ป่ าขี้ เสี ยด  ม .6 ต .นาวง          
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาวง 3,203,000 

3.92 โครงการที่ 92 โครงการซ่อมสร้างทางผิวทาง
แอสฟัลท์คอนกรีตสานวัดโคกแค ต.เขาขาว          
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาขาว 1,035,800 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.93 โครงการที่  93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.       
สุพัฒนาซอย 2 ม.5 ต.ห้วยยอด  อ.ห้วยยอด     
จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ห้วยยอด 5,000,000 

3.94 โครงการที่ 94 โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว (ช่วงสามแยกบ้านโรโร ม.4 – ล่องแพ
วังนาคา หมู่ท่ี 2) ต.ในเตา 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ในเตา 30,000,000 

3.95  โครงการที่ 95 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
หนองหว้า หมู่ที่ 7 (เช่ือมต่อ หมู่ที่ 2 เทศบาล
ต าบลท่าง้ิว) 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาปูน 6,000,000 

3.96 โครงการที่  96 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
สายเขาโจร – ห้วยหิน หมู่ที่ 1 ต.ในเตา 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ในเตา 2,8000,000 

3.97 โครงการที่  97 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
สายห้วยศรีราม  หมู่ท่ี 2 ต.ในเตา 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ในเตา 2,800,000 

3.98 โครงการที่ 98 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 1, 
2, 4, 6 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด 

  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

ทต.ห้วยนาง 2,800,000 

3.99 โครงการที่  99 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
สายโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ม.6 ต.ปากแจ่ม 
เชื่อมต่อ ม.7  ต.ปากคม อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ปากแจ่ม 3,250,000 

3.100 โครงการที่ 100 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบ้านควนเหนียง – บ้านควนชัน หมู่ที่  4      
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีร ี 8,000,000 

3.101 โครงการที่ 101 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบชลประทานพื้นที่ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขากอบ 100,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.102 โครงการที่ 102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขากอบ – นานอก ม.1 ต.เขากอบ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขากอบ 2,300,000 

3.103 โครงการที่  103 โครงการซ่อมแซมถนนทุก
สายในต าบลเขากอบ (กรณีเร่งด่วน, จ าเป็น)     
ต.เขากอบ 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขากอบ 1,000,000 

3.104 โครงการที่ 104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ส ายควนลุ ง มั่ ง  – ม . 7  ต . ทุ่ ง ต่ อ  หมู่ ที่  2           
ต.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ห้วยยอด 3,500,000 

3.105 โครงการที่ 105 ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านลุงหลด 
หมู่ที่ 2  ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ห้วยยอด 3,600,000 

3.106 โครงการที่ 106  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
คลองห้วยยอด (สะพานทางเข้าโรงพระ ม.4)  ต.ห้วยยอด   

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ห้วยยอด 3,500,000 

3.107 โครงการที่  107  โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองห้วยยอด ถนนสาย
โกสวัสดิ์ อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านในเหยา ต.ห้วยยอด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ห้วยยอด 3,500,000 

3.108 โครงการที่ 108  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองมวน) หมู่ที่ 12 ต.หนองช้างแล่น 

  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หนองช้าง
แล่น 

1,000,000 

3.109 โครงการที่ 109 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายบ้านทุ่งค้อ ม.5 – 
บ้านหินแทน ม.4 ต.เขาปูน ต.ท่าง้ิว   อ.ห้วยยอด  

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล   
ท่าง้ิว 

2,800,000 

3.110 โครงการที่ 110 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นกอ–ควน
ขี้เสียด หมู่ที่ 5-10  ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาวง 4,100,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.111 โครงการที่ 111 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายท้ายทุ่ ง  – หนองคล้า หมู่ที่  5 ต .นาวง         
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาวง 2,800,000 

3.112 โครงการที่ 112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายควนเคี่ยม – ควนขี้เสียด หมู่ที่ 2, 10  ต.นาวง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาวง 2,500,000 

3.113 โครงการที่  113 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
หนองพลับ หมู่ที่ 6 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาวง 3,500,000 

3.114 โครงการที่ 114 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนาสวัสดิ์ – บ้านเขาหนาบคลอง หมู่ที่ 1 
ต าบลวังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีร ี 2,740,000 

3.115 โครงการที่ 115 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายรอบสระหนองลุม  หมู่ที่  1 ต าบลวังคีรี        
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีร ี 2,110,000 

3.116 โครงการที่ 116 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตง.ถ 86-
044 แยกทางหลวง หมายเลข 4348 – หมู่ที่ 9 
ต.บางดี หมู่ที่ 4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีร ี 20,590,000 

3.117 โครงการที่ 117 โครงการก่อสร้างถนน คสล./
ลาดยาง สายซอยมิยาซาว่า – ถนนวัดสวน  ม.1 
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีร ี 5,200,000 

3.118 โครงการที่ 118 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ าราบ       
ต.วังคีรี 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีรี  7,372,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.119 โครงการที่ 119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านควนเหมียง – เสม็ดจวน (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด  

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังคีร ี 6,030,000 

3.120 โครงการที่ 120 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ าเขาช้างหาย  ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง  จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาหมื่นศร ี 10,000,000 

3.121 โครงการที่ 121 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนาใน หมู่ที่ 2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ช่อง 7,000,000 

3.122 โครงการที่ 122 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางง
แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านละมอ หมู่ที่  1 
ต าบลลมอ – สายบ้านช่อง หมู่ที่ 1  ต าบลช่อง 
อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ช่อง 8,700,000 

3.123 โครงการที่ 123 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีตสายห้วยน้ าชับ หมู่ที่  5       
ต.ละมอ – หมู่ที่ 9 ต.น้ าผุด 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ละมอ 14,000,000 

3.124 โครงการที่ 124 โครงการซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม  
ผิวจราจร เป็นแอสฟัลท์ติก ถนนสายเกาะหยี -
ห้วยลึก ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง  

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.โคกสะบ้า 
 

11,600,000 

3.125 โครงการที่ 125 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายคลองล าลุง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสะบ้า 
ม.1 ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.โคกสะบ้า 
 

10,000,000 

3.126 โครงการที่ 126 โครงการซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม  
ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติก ถนนสายนางปะหลาด 
– โคกม่วง ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.โคกสะบ้า 
 

10,440,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.127 โครงการที่ 127 โครงการซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม
ผิวจราจาเป็นแอสฟัลท์ติกถนนสายไสถั่ว-ยางแดง 
ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.โคกสะบ้า 
 

12,800,000 

3.128 โครงการที่ 128 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหนองพล-หนองปลาตาย หมู่ที่ 11 ต.โคก
สะบ้า  อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.โคกสะบ้า 
 

3,400,000 

3.129 โครงการที่ 129  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายคลองปด หมู่ที่ 7 ต.โคกสะบ้า       
อ.นาโยง จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.โคกสะบ้า 
 

2,900,000 

3.130 โครงการที่ 130 โครงการก่อสร้างเกาะกลาง
พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนตรัง – สิเกา 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล     
สิเกา 

15,000,000 

3.131 โครงการที่ 131 โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล     
สิเกา 

30,000,000 

3.132 โครงการที่  132 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว อบต.บ่อหิน อ.สิเกา      
จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บ่อหิน 
 

20,000,000 

3.133 โครงการที่  133 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเฉลิม  พระเกียรติ บ้านเขาเพดาน  
หมู่ที่ 7 ต าบลนาเมืองเพชร ต.นาเมืองเพชร      
อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาล         
นาเมืองเพชร 
 

36,000,000 



- 75 - 
 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.134 โครงการที่ 134 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะเสาไฟฟ้าสูง 20 ม. จ านวน 5 ต้น และ
เสาไฟฟ้าแรงสูง 9 ม. จ านวน 70 ต้น ทางเข้า
โบราณสถานวัดเขากัว ทางเช่ือมแหล่งท่องเที่ยว
อ.สิเกา และฝั่งอันดามัน 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาล         
นาเมืองเพชร 

8,000,000 

3.135 โครงการที่ 135 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน
ตรัง – สิเกา ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลสิเกา 
 

7,000,000 

3.136 โครงการที่ 136 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลต าบลสิเกา 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลสิเกา 
 

3,000,000 

3.137 โครงการที่ 137  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศคลองสิเกา ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลสิเกา 
 

5,000,000 

3.138 โครงการที่  138  โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองปะเหลียน หมู่ที่ 3 
( เ ช่ือม  ต .ท่ าพญา  หมู่ที่  4 )  ต .ทุ่ งกระบือ         
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลทุ่งกระบือ 
  

15,000,000 

3.139 โครงการที่ 139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านคลองปะเหลียนสายบ้านตีน -
หนองหงส์ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว     
จ.ตรัง 

2/5  2   เทศบาลทุ่งกระบือ 7,700,000 

3.140 โครงการที่ 140 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านเกาะเคี่ยม- ทุ่งตะเซะ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งกระบือ      
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลทุ่งกระบือ 6,000,000  
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.141 โครงการที่ 141 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
วังหล่อ ม.5 – ม.6  ต.ในควน อ.ย่านขาว จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หนองบ่อ/ 
อบจ.ตรัง 

8,500,000 

3.142 โครงการที่ 142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งหัวช้าง – ล าบอน หมู่ที่ 1, 8 
ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาชุมเห็ด/
อบจ. 

5,570,000 

3.143 โครงการที่  143 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากร่วม -
โหล๊ะคล้า หมู่ที่ 1  ต.นาชุมเห็ด  อ.ย่านตาขาว 
จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาชุมเห็ด/
อบจ. 

10,000,000 

3.144 โครงการที่ 144 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายหนองเป็ด – กรงไหน หมู่ที่ 5, 
7, 1, 2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านขาว จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาชุมเห็ด/
อบจ. 

30,000,000 

3.145 โครงการที่  145 ก่อสร้างทางเดินชมระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน ต าบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังวน 20,000,000 

3.146 โครงการที่ 146 โครงการก่อสร้างถนนพารา   
แอสฟัลท์ติกรหัสสายทาง   ตง ถ89-002 สาย
วังวน-บ้านแหลม ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.วังวน 5,966,000 

3.147 โครงการที่ 147 โครงการขยายพร้อมปรับปรุง
ผิวจราจรลาดยางงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สว่าง หมู่ที่ 6 ต.โคกยาง อ.กันตัง  จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.โคกยาง 13,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.148 โครงการที่  148 โครงการปรับปรุ งขยาย        
ผิวจราจรสู่แหล่งท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง    
สายตรัง-กันตัง (สายเก่า) ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลที่ 10 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล
ควนธาน ี

20,920,000 

3.149 โครงการที่ 149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายควนกล้วย หมู่ที่  1 -หมู่ที่  4        
ต.คลองชีล้อม –หมู่ที่ 5 ต.บางเป้า อ.กันตัง 
จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางเป้า 9,032,200 

3.150 โครงการที่ 150  โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลอง อ.หาดส าราญ - อ.กันตัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หาดส าราญ 80,000,000 

3.151 โครงการที่  154 โครงการก่อสร้างสะพาน      
ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 12 ต.หาดส าราญ อ.หาด
ส าราญ   จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หาดส าราญ 36,000,000 

3.152 โครงการที่ 152  โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบ
ริมคลองปากปรน  หมู่ที่ 1 อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หาดส าราญ 3,800,000 

3.153 โครงการที่ 153  โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบคมนาคมสู่แหล่งที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.หาดส าราญ 6,000 

3.154 โครงการที่ 154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบางจัน-ท่าเรือ (ตง. ถ 75-024) 
ต.บ้าหวี อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บ้าหว ี 2,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.155 โครงการที่  155 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    
หานหอยกาบ ต.ท่าสะบ้า 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ท่าสะบ้า 30,000,000 

3.156 โครงการที่  156 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
แหล่งท่องเที่ยวสวนมหาราช 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล 
วังวิเศษ 

13,901,000 

3.157 โครงการที่ 157 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
บ้านทุ่งศาลา ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

2/5  2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางกุ้ง 25,370,000 

3.158 โครงการที่ 158 โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุง   
ผิวจราจรลาดยาง ถนนสายเเยกทางหลวง
หมายเลข 4 – บ้านหลุมพอลาย หมู่ที่ 8 , 9 , 7 
, 4 ต าบลบางกุ้ง อ.ห้วยยอด 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางกุ้ง 20,000,000 

3.159 โครงการที่ 159 โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุง   
ผิวจราจรลาดยาง ถนนสายบ้านทุ่งศาลา – บ้าน
เขานายพัน หมู่ที่ 3 ต าบลบางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางกุ้ง 7,460,000 

3.160 โครงการที่ 160 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาไม้แกว้ สู่อันดามัน 
เฟส 2 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาไม้แก้ว 49,910,000 

3.161 โครงการที่ 161 โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานสถานที่ท่องเที่ยวและ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.เขาไม้แก้ว 14,238,000 

3.162 โครงการที่ 162 โครงการก่อสร้างถนนพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเมืองใหม่ -กาญจนา
ภิเษก 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล
ควนกุน 

4,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.163 โครงการที่ 163 โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อม
ระบบระบายน้ า สายหัวสะพาน 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล
ควนกุน 

6,500,000 

3.164 โครงการที่ 164 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ าเขาเพดาน หมู่ท่ี 7 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบลนา
เมืองเพชร 

15,256,000 

3.165 โครงการที่ 165 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายน้ าจาน หมู่ท่ี 7 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.กะลาแส 2,500,000 

3.166 โครงการที่ 166 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเกาะไทร-ทุ่งพ้อ หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา        
จ.ตรัง 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.กะลาแส 1,500,000 

3.167 โครงการที่ 167 โครงการปรับปรุงผิวจราจร   
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสิเกา-ไสตันวา หมู่ที่ 6 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 064-001) 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บ่อหิน 8,316,000 

3.168 โครงการที่ 168 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย  สิเกา-ไสตันวา หมู่ที่ 
6-9 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 064-001) 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บ่อหิน 9,460,000 

3.169 โครงการที่ 169 โครงการก่อสร้างงานประติมากรรม
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
อ่างทอง ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.ไมฝ้าก 19,469,000 

3.170 โครงการที่  170 โครงการปรับปรุ ง เสริ ม         
ผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนน
ห้วย  สิดี  หมู่ ที่  1  เทศบาลต าบลควนโพธิ์
เชื่อมต่อเทศบาลต าบลย่านตาขาว 
 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล
ควนโพธ์ิ 

6,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.171 โครงการที่ 171 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนนายายหม่อม-พิกุล
ทอง หมู่ที่ 4 ต.ควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

เทศบาลต าบล
ควนโพธ์ิ 

8,000,000 

3.172 โครงการที่ 172 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนาหมื่นศรี ก่อสร้างถนน 
คสล. สายต้นปาบ- เขาช้างหาย 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.นาหมื่นศร ี 3,500,000 

3.173 โครงการที่ 173 โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลบางเป้า 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

อบต.บางเป้า 50,000,000 

3.174 โครงการที่ 174 โครงการพัฒนาและยกการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าย่านตาขาว 

2/5 3 2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

ทต.ย่านตาขาว /
ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

1,109,700 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ 
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต      
และการศกึษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      401,701,000 

1. โครงการของจังหวัด       27,680,100 
1.1 โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย

และความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตรัง  
3/1 3 1  ๑. จ านวนผู้น าศาสนาและ

ประชาชนที่นับถือศาสนา
อิสลาม รวมทั้งส่วนราชการ
ต่างๆมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
รอมฎอนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 
25,000 คน 

ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา 
เสพติดจังหวัด
ตรัง/ ต ารวจภูธร
จังหวัดตรัง 

4,583,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

     ๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ยาเสพติดในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลกไม่
น้อยกว่า 1,500 คน 

๓. จ านวนหมู่บ้านด าเนินการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
CBTxในพื้นที ่86 หมู่บ้าน 

๔. หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ ๓๒ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

  

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 รอมฎอนสัมพันธ์จังหวัดตรัง       ทีท่ าการปกครอง
จังหวัดตรัง  

540,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรม“จังหวัดตรัง” รวม
พลังต่อต้านยาเสพตดิ ประจ าปี 2566 

     ท าการปกครอง
จังหวัดตรัง 

230,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 บ าบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิด       
ยาเสพตดิโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)  

     ท าการปกครอง
จังหวัดตรัง 

3,013,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิแบบครบวงจร 

     ต ารวจภูธรจังหวัด
ตรัง 

๘๐๐,๐00 

1.2 โครงการที่ 2 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดตรัง ประจ าปี  

 

3/1 9 1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

1,789,600 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักที่ 2.1  กิจกรรมประชุมคณะท างาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดตรัง 

      31,500 

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
และบุคลากร TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอและ
จังหวัด 

      58,400 

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัร
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

      51,800 

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 กิจกรรมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL (ระดับภาคใต้ และระดับจังหวัด) 

      213,000 

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 กิจกรรมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE DANCERCISE (ระดับระดับภาคใต ้และ
ระดับจังหวัด) 

      348,000 
 

- กิจกรรมหลักที ่2.6 กิจกรรมการประกวด จังหวัด/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE (ระดับประเทศ ระดับภาคใต้ 
และระดับประเทศ  ในพื้นที)่ 

      729,600 
 

- กิจกรรมหลักที่ 2.7 กิจกรรมพัฒนาแกนน า ชมรม TO 
BE NUMBER ONE  จังหวัดตรัง 

      81,600 

- กิจกรรมหลักที่ 2.8 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดตรัง 

      150,700 

- กิจกรรมหลักที่ 2.9  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่าย TO BE NO ONE ระดับภาคใต ้
 
 

      125,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3 โครงการที่ 3  โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตคนตรัง          
สู่ความอยูด่ีมีสุข 

3/11 14 1  1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 300 คน 

๒. จ านวนเด็กและเยาวชนได้รับ
การฝึกทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนระหว่างปิดภาค
เรียนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
ในการท างาน 200 คน 

3. จ านวนเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองได้เข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง
400 คน 

4. จ านวนผู้ประสบปัญหาด้านที่
อยู่อาศัยไดร้ับการซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย 100 ครัวเรือน 

5. คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ150 คน 

6. คณะกรรมการสภาองค์กร
ชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ150 คน 

สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
ตรัง 

6,294,400 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.1  กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

   -  กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

  1,611,400 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

    -  กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพผูดู้และเด็ก สู่
ศตวรรษที่ 21 เด็กตรัง 
“เรียนสนุก มคีวามสุข   
เหมาะช่วงวัย” 

 -  กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกทักษะ
เด็กและเยาวชนระหว่างปิด
ภาคเรยีนเพื่อสร้างทัศนคติใน
การท างาน  

   

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครอบครัว
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน 

      343,300 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.3 กิจกรรมเสรมิสร้าง ความมั่นคงด้าน
ที่อยู่อาศัยครอบครัวเปราะบางแบบมีส่วนร่วม 

      4,050,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.4 กิจกรรมเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเอง 

  

 -  กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
ต าบลและจังหวัด 150,300 
บาท 

-  กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสภา
องค์กรชุมชนระดับต าบลและ
จังหวัด 139,400 บาท 

 

  289,700 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.4 โครงการที่ 4 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

1/1 15 1  ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 
100 

ส านักงานจังหวัด
ตรัง 

2,075,000 

1.5 โครงการที่ 5 โครงการช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบปญัหา
ทางอาชีพและกลุ่มเปราะบาง ใหม้ีงานท าและมรีายได ้

3/11 16 3  ๑. จ านวนแรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบทุกกลุ่มไดร้ับการ
ฝึกอบรมอาชีพตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน
620คน 

๒. ร้อยละของแรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบทุกกลุ่มทีผ่่าน
การอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ส านักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

5,533,600 

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อ
การมีงานท าทันทีรองรับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

     ส านักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

1,784,000 

- กิจกรรมหลักที ่5.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน  
(Up Skill/Re Skill) 

     ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานตรัง 

401,900 

- กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมแปรรูป “บราวนี ่ข้าว
กระป๋อง” 

     วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง 

308,600 

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 จัดตั้งธนาคารแพะเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของชมรมผูสู้งอายุระดับต าบล  

     สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดตรัง 

2,839,100 

- กิจกรรมหลักที่ 5.5 จัดตั้งธนาคารไก่พ้ืนบ้านเสรมิ
เศรษฐกิจฐานรากของชมรมผูสู้งอายุระดับต าบล   

     สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดตรัง 

200,000 



- 86 - 
 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.6 โครงการที่ 6 โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแยวพระราชด าร ิ

3/11 17 4  ๑. จ านวนโรงเรยีนด าเนินงาน
โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน จ านวน ๑๔ แห่ง 

๒. จ านวนนักเรียนและครู 
ผู้ปกครอง ไดร้ับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 
๑๔๐ คน 

๓. จ านวนแหล่งเรยีนรู้ดา้น
การเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ในโรงเรียน จ านวน ๑๔ 
แห่ง 

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ตรังจังหวัดตรัง 

1,700,000 

- กิจกรรมหลักที่ 6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการท าเกษตร  

      ๒๐๐,๐๐๐ 

- กิจกรรมหลักที่ 6.2 การสนับสนนุวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับการพัฒนาพื้นที่ด าเนินงานโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน  

      ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

- กิจกรรมหลักที่ 6.3 การอ านวยการ ติดตาม สรุปผล
การด าเนินงานโครงการ  

      ๒๐๐,๐๐๐ 

1.7 โครงการที่ 7 โครงการจ าหน่ายสนิค้าอุปโภค บรโิภค
ราคาถูก สู้ภยัโควิด-19 จังหวัดตรงั 

 

4/5 21 6  ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดตรัง 

1,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
1.8 โครงการที่ 8 โครงการเตรยีมรองรับสังคมสูงวัยชุมชน

อยู่ดีต้นแบบจังหวัดตรัง 
3/11 45 2  ๑. จ านวนชุมชนอยู่ดีต้นแบบ

เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 
10 พื้นที ่

๒. มี การพั ฒนาศู นย์ พั ฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเข้มแข็ง (ศูนย์อยู่ดี) 
ภายในชุมชนต้นแบบเตรียม
รองรับสังคมสูงวัย 10แห่ง 

๓. จ า น ว น แ ก น น า เ ต รี ย ม
รองรับสังคมสูงวัย 100 คน 

๔. จ า น วนค ร อบ ครั ว ก ลุ่ ม
เปราะบางในชุมชนต้นแบบ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปีละ 200 ครัวเรือน 

สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
ตรัง 

3,204,500 

- กิจกรรมหลักที่ 8.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและแกน
น าต าบลศูนย์อยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 

     สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

155,000 

- กิจกรรมหลักที่ 8.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เตรียม 
รองรับสังคมสูงวัย 

  

   สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
ตรัง 

200,000 

- กิจกรรมหลักที่ 8.3 กิจกรรม การพัฒนาต าบล ศูนย์
อยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสิ่งแวดล้อม 

   
   ม.สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตาน ี
1,006,000 

 



- 88 - 
 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักที่ 8.4 กิจกรรม การพัฒนาต าบล      
ศูนย์อยู่ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ 

     สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

1,100,000 
 

- กิจกรรมหลักที่ 8.5 กิจกรรม การพัฒนาครอบครัวอยู่
ดีเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 

  

   สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
ตรัง 

142,500 
 

- กิจกรรมหลักที่ 8.6 กิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจการ
ออมรองรับสังคมสูงวัย 

 

  - กิจกรรมย่อยที่ 1  ส่งเสริม
การออมเตรียมรองรับสังคม
สูงวัย งบประมาณ 202,000 บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่ง
การตลาดและผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบ (ต่อยอด
โครงการอบรมของส านักงาน
แรงงานจังหวัดตรัง) 
งบประมาณ 250,000 บาท 

 สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
ตรัง/ 

452,000 

- กิจกรรมหลักที่ 8.7 กิจกรรมตดิตามและประเมินผล 

 

    สนง.พัฒนาสังคม 
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
ตรัง 

149,000 

1.9 โครงการที่ 9 โครงการ SMART Help call Center   3/13 54 2  ๑. ร้อยละความส าเรจ็ของการ
บันทึกพิกัดและประวัติ
ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  ร้อยละ 
100 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

1,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

๒. ร้อยละของผูล้งทะเบียน
ผ่านแอปพลิเคชันระบบ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยของ
เทศบาลนครตรัง กันตัง 
โคกหล่อ ร้อยละ 100 

๓. ร้อยละความส าเรจ็ของ 
อปท. ที่รับผิดชอบในการ
น าส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์ได้
ทันท่วงที ร้อยละ 100 
 

๒. โครงการของกระทรวง กรม        5,000,000 

๒.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย       5,000,000 
1. โครงการที่ 1 โครงการขยายประปาส่วนภูมภิาคใน

พื้นที่ต าบลคลองปาง  
4/19 1    การประปาส่วน

ภูมิภาคจังหวัดตรัง 
5,000,000 

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        369,020,900 

3.1 โครงการที่ 1 โครงการสร้างพระพทุธสิหิงค์เฉลมิ    
พระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10  ต าบลนาพละ อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

3/10  1   อบต.นาพละ 50,000,000 

3.2 โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ศสล.
พร้อมทางเท้า ถนนประชาช่ืนรื่นรมย์ (ด้านทิศ
ตะวันออก)  ต.ห้วยยอด อ าเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง 
 

4/7  1   ทต.ห้วยยอด 11,700,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.3 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ศสล. 
พร้อมทางเท้า ถนนประชาช่ืนรื่นรมย์(ด้านทิศตะวันตก)  
ต.ห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

4/7  1   ทต.ห้วยยอด 11,700,000 

3.4 โครงการที่ 4  โครงการก่อสร้างครูะบายน้ า ทางเข้า
วัดสิทธิโชค ต.ล าภรูา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

4/7  1   ทต.ล าภรูา 6,500,000 

3.5 โครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างครูะบายน้ าพร้อมทางเท้า 
ถนนเพชรเกษม ช่วงตลาดนาวง - สี่แยกต้นโพธิ ์     
ต.นาวง  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

4/7  1   ทต.นาวง 10,000,000 

3.6 โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างครูะบายน้ า พร้อม
ทางเท้า ถนนเพชรเกษม ช่วงตลาดต้นโพธ์ิ – สุดเขต
เทศบาล ต.นาวง  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

4/7  1   ทต.นาวง 10,000,000 

3.7 โครงการที่ 7 โครงกาiก่อสร้างคูระบายน้ าสายถนน
ทางหลวง 4270 ทั้ง 2 ข้าง ต.ท่าง้ิว  อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

4/7  1   ทต.ท่าง้ิว 11,250,000 

3.8 โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปูตัววี 
สาย คสล. สี่แยก – นาทุ่งบัตร  ม.1 ต.ท่าง้ิว         
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

4/7  1   ทต.ท่าง้ิว 2,500,000 

3.9 โครงการที่ 9  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ ต.นาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง 

4/7  1   อบต.นาชุมเห็ด 
 

5,600,000 

3.10 โครงการที่ 10 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภเูขา คลองล าปินะ หมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด        
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

4/7  1   อบต.นาชุมเห็ด 
 

6,500,000 



- 91 - 
 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.11 โครงการที่ 11 โครงการปรบัปรุงสนามกีฬาและสร้าง
อาคารสนามกีฬา หมู่ท่ี 6 อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

3/14  2   อบต.อ่าวตง 
 

10,000,000 

3.12 โครงการที่ 12 โครงการธนาคารความสุข 3/11  2   ทต.วังวิเศษ 5,000,000 
3.13 โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างนามฟุตบอลหญ้า

เทียม เทศบาลต าบลนาตาล่วง หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3/14  2   ทต.นาตาล่วง 5,500,000 

3.14 โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ขนาด 33X53 เมตร ขึงตาข่ายรอบสนาม
ฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต าบลบ้านโพธิ์   
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3/14  2   อบต.บ้านโพธ์ิ 3,000,000 

3.15 โครงการที่ 15 โครงการตดิตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3/1  2   อบต.นาพละ 1,000,000 

3.16 โครงการที่ 16 โครงการตดิตั้งระบบเสียงไร้สาย     
ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3/1  2   อบต.ควนปริง 4,000,000 

3.17 โครงการที่ 17 โครงการปรบัปรุงสนามกีฬาโรงเรยีน
บ้านควนปริง ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง      
จังหวัดตรัง 

3/14  2   อบต.ควนปริง 10,000,000 

3.18 โครงการที่ 18 โครงการตดิตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

4/1  2   ทต.โคกหล่อ 1,000,000 

3.19  โครงการที่ 19 โครงการตดิตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่าง
สาธารณะ (เสา High Mast) ขนาดความสูง 12 เมตร
, 20 เมตร, 25 เมตร หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12 ต าบล  
โคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

4/1  2   ทต.โคกหล่อ 8,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.20 โครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างหอถังประปา    
ขนาด 45 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ าและอุปกรณ์
ส าหรับผลติน้ าประปา  หมู่ที่ 1 ต าบลนาโต๊ะหมิง  
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

4/19  2   อบต.นาโตะ๊หมิง 6,000,000 

3.21 โครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน  ม.2  ต าบลท่าง้ิว อ าเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง 

3/11  2   เทศบาลท่างิ้ว 1,500,000 

3.22 โครงการที่ 22 โครงการ ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค ์  
ต.สิเกา อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง 

3/14  2   ทต.สิเกา 12,000,000 

3.23 โครงการที่ 23 โครงการจดัซื้อพรอ้มติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 ต.กะลาแส  อ าเภอสิเกา จ.ตรัง 

1/1  2   อบต.กะลาเส 1,200,000 

3.24 โครงการที่ 24 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ต.สิเกา อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง 

3/11  2   ทต.สิเกา 25,000,000 

3.25 โครงการที่ 25 โครงการก่อสร้างห้องประชุมประจ า
ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

3/11  2   อบต.เกาะสุกร 15,000,000 

3.26 โครงการที ่26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเภตรา ซอย 8/3 จรดสายเหลาเหลียง  
ซอย 11  หมู่ที่ 3ต.เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

2/5  2   อบต.เกาะสุกร 2,808,900 

3.27 โครงการที่ 27 โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์นบล าบอน 
หมู่ที่ 1, 2, 8 ต.นาชุมเห็ด  อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 
 

2/5  2   อบต.นาชุมเห็ด 5,519,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.28 โครงการที่ 28 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
บริเวณถนนสายเก่า หมู่ที่ 2 ต าบล  บางเป้า อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

2/7  2   อบต.บางเป้า 2,000,000 

3.29 โครงการที่ 29 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ต าบล
บางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3/14  2   อบต.บางเป้า 8,000,000 

3.30 โครงการที่ 30 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
บริเวณสวนป่าไม้ยางนาบ้านตะเคยีนหลบฟ้า หมู่ที่ 6 
ต.บางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3/13  2   อบต.บางหมาก 1,000,000 

3.31 โครงการที่ 31 โครงการศูนย์ชุมนเรียนรูห้มู่บ้าน
ต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 

3/11  2   อบต.บ้าหว ี 150,000 

3.32 โครงการที่ 32 โครงการซ่อมแซมถนนสายเภาเผา-
ควนเร็จ หมู่ที่ 6 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/7  2   อบต.นาท่ามใต ้ 9,410,000 

3.33 โครงการที่ 33 โครงการขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 4 ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

4/19 3 2   อบต.ควนปริง 432,000 

3.34 โครงการที่ 34 โครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้าน
ก านันหมัดเอ็มเอ็ม หมู่ที่ 3 ต าบลควนปริง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

4/19 3 2   อบต.ควนปริง 1,500,000 

3.35 โครงการที่ 35 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า      
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5, 6, 8  ต.คลองปาง อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง 
 

4/19 3 2   อบต.คลองปาง 10,000,000 



- 94 - 
 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.36 โครงการที่ 36 โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาด
ใหญ่ ม.1 ต.ควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

4/19 3 2   อบต.ควนเมา 30,000,000 

3.37 โครงการที่ 37 โครงการตดิตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในสวยสาธารณะพรุละหมาด หมู่ที่ 2   
ต.นาโตะ๊หมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1/1 3 2   อบต.นาโตะ๊หมิง 4,733,000 

3.38 โครงการที่ 38 โครงการตดิตั้งกลอ้ง CCTV ต าบล
ควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1/1 3 2   อบต.ควนปริง 1,000,000 

3.39 โครงการที่ 39 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3/14 3 2   อบต.ควนปริง 8,560,000 

3.40 โครงการที่ 40 โครงการตดิตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

1/1 3 2   อบต.นาพละ 1,000,000 

3.41 โครงการที่ 41 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่างแนวเขตเทศบาลต าบลนาโยง
เหนือกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ ต.นาโยง
เหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/3 3 2   ทต.นาโยงเหนือ 2,200,000 

3.42 โครงการที่ 42 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างถนนสายหนองจอก-หน้าบ้าน ส.อบต.ขวัญชัย-
ห้วยหยี หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2/3  2   อบต.นาโยงเหนือ 16,141,000 

3.43 โครงการที่ 43 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างถนนลาดยางหน้าวัดพระพุทธสิหิงค์ไปหัวเขา-   
วัดร้าง ลงคลองนางน้อย หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2/3  2   อบต.นาโยงเหนือ 16,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.44 โครงการที่ 44 โครงการอุดหนุนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาโครงการ
อาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านตน้ปรง 

3/11  4   ทต.วังวิเศษ 4,240,000 

3.45 โครงการที่ 45 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลวังวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

3/11  4   ทต.วังวิเศษ 4,240,000 

3.46 โครงการที่ 46 โครงการอาหารเสริม (นมเด็กเล็กและ
เด็กโรงเรียนบ้านต้นปรง) อ าเภอวงัวิเศษ จังหวัดตรัง 

3/11  4   ทต.วังวิเศษ 2,137,000 

3.47 โครงการที่ 47 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
หลังคา ชุมชนต้นปรง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

3/14  4   ทต.วังวิเศษ 1,500,000 

3.48 โครงการที่ 48 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) จังหวัดตรัง 

3/11  4   ทต.นาตาล่วง 1,500,000 

3.49 โครงการที่ 49 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาล อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

3/11  4   ทต.ควนกุน 1,000,000 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์
ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่   
และมีความยั่งยืน 

      2,447,301,900 

1. โครงการของจังหวัด       78,942,900 
1.1 โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบบรูณา

การและเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวจังหวัดตรงั  
 

5/18 8 1  จ านวนพื้นทีป่ลูกป่าแบบบูรณาการ
ไม่ต่ ากว่าจ านวน 140 ไร ่

สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ตรัง 

๓๔๐,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าแบบ
บูรณาการและเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว ในเขตเมือง ชุมชน   
สองข้างทาง ริมฝั่งแม่น้ าคลองและพื้นท่ีอื่น ๆ ในท้องที่
จังหวัดตรัง 

      130,000 

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปลูกป่าเพิ่มพืน้ที่สี่เขียวในท้องที่
จังหวัดตรัง (พ้ืนท่ีป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484) 

      210,000 

1.2 โครงการที่ 2 โครงการ smart city น าร่องเพื่อพัฒนา
และตดิตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบ
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจเมืองอัจฉรยิะทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
     

5/18 10 4   สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ตรัง 

   900,000  

1.3 โครงการที่ 3 โครงการรักตรัง รักษ์โลกด้วยมือเรา   
- กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เพื่อการพัฒนาเมืองสู่อัจฉริยะ 

5/18 11 4  ๑. ร้อยละของ อปท.พื้นที่
เป้าหมาย มีการใช้ประโยชน์
จากเทศโนโลยใีนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและมีการ
บันทึกข้อมูลรายงาน ให้ ทสจ. 
4 ครั้ง/ปีงบประมาณ       
ร้อยละ ๘๐ 

๒. จ านวน อปท. มีการน าเทศ
โนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยของ 
อปท.  อย่างน้อย  ๓ อปท. 
 

สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม จ.ตรัง 

1,620,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.4 โครงการที่ 4 โครงการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง  

 
 
 
 
 

 

5/18 22 4  ๑. จ านวนแหล่งทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งและแหล่ง
อนุบาลสตัว์น้ าในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย  200 ชุด 

๒. จ านวนการตดิตั้งบูมดักขยะ 
30 ชุด 

๓. จ านวนการเก็บขยะทะเล 
พื้นที่บนเกาะ และชายฝั่ง
ห่างไกล จ านวน 20 ครั้ง 

๔. มีนักด าน้ าอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพิ่มขึ้น  20 คน 

๕. จ านวนการติดตั้งทุ่นผูกเรือ 
จ านวน 10 ชุด 

๖. จ านวนหลักสตูรการอบรม
เครือข่ายเพื่อเป็นผู้ช่วย
พนักงานเจ้าพนักงาน เฝ้า
ระวัง การท าประมงที่ผิด
กฎหมาย  10 หลักสตูร  

๗. จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
อบรมหลักสูตรการให้
ความรู้เรื่องขยะทะเล  
จ านวน  10 ชุมชน 

สนง.ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7  

๖,851,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.1 กิจกรรม ท าความดีด้วยหัวใจ 
ขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน สร้างเครือข่ายเก็บ
ขยะทะเลและอนุรักษ์ทะเลตรัง 

      542,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.2 กิจกรรมอบรมด าน้ าอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

       300,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.3 กิจกรรม ด าน้ าเก็บขยะทะเลแนว
ปะการังหรือบริเวณปะการังเทยีม 

      800,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.4 กิจกรรมอบรมหลักสูตรขยะทะเล
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

      1,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.5กิจกรรม วันทะเลโลก       400,000 
- กิจกรรมหลักท่ี 4.6 กิจกรรมติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการ

อนุรักษ์ 
      250,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.7 กิจกรรมการจัดสร้างบ้านปลา    
(ซั้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชายฝั่ง 

      500,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.8 กิจกรรมสรา้งเครือข่ายเฝ้าระวัง
ทรัพยากรสตัว์น้ าโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

      457,400 

- กิจกรรมหลักท่ี 4.9 กิจกรรมบรหิารจัดการขยะโดย
ใช้บูมดักขยะ 

      2,601,600 

1.5 โครงการที่ 5 โครงการผลติพันธ์ุสตัว์น้ าจืดหายาก (ปลา
สร้อยนกเขา และปลาซิวควาย) เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

5/18 23 2   ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์     
น้ าจืดตรัง  

   500,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.6  โครงการที่ 6  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

 
 

5/18 33 7  ๑. จ านวนหญ้าทะเลในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ในพื้นที่แนว
ชายฝั่งเพิ่มขึ้น จ านวน 
๒๐,๐๐๐ ต้น 

2. จ านวนชาวบ้านในชุมชนที่
ผ่านการฝึกอบรมอนุรักษ์
และเฝ้าระวังหญ้าทะเล    
๒๐๐ คน 

3. จ านวนกลุ่มเครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์หญ้าทะเลตรัง  ๑ 
กลุ่ม 

4. จ านวนพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล
เพิ่มขึ้น  ๑๐  ไร ่

 

สนง.ทรัพยากร  
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 /     
ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง 

๓,๓๔๖,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 6.1  จัดเตรียมพันธุ์หญ้าทะเล       
พร้อมข้อมูลการปลูกตามหลักวิชาการเพื่อส่งเสริม     
การท่องเที่ยว 

     ส านักงาน
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
ที่ 7 

200,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อนุรักษ์หญ้าทะเล เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

 

     มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

3,146,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.7  โครงการที่ 7 โครงการบรูณาการส่งเสรมิไมเ้ทพทาโร
เพื่อใช้ประโยชน์ทางยาและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ    

 
 
 
 
 
 

 

5/18 34 4  ๑. จ านวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
เทพทาโรเพื่อสร้างรายได้
เสรมิ เพิ่มขึ้น 1 กลุ่ม 

๒. จ านวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการสกัด การกัก
เก็บน้ ามันหอมระเหย
เทพทาโรในการเพิ่มผลผลิต
มากขึ้น 2 นวัตกรรม 

๓. จ านวนผลติภณัฑ์ที่มีการ
เพิ่มมูลค่าจากเทพทาโร
เพิ่มขึ้น 3 ผลิตภณัฑ ์

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง 

๖๐๕,๙๐๐ 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.๑ กิจกรรมการสรา้งการรับรู้เรื่อง 
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

     สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง 

15,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.๒ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการเพาะช า
กล้าเทพทาโรและการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจาก
เทพทาโร 

     สวนพฤกษฯทุ่ง
ค่ายจังหวัดตรัง 

13,000 

- กิจกรรมหลักที่  7.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้
เทพทาโรเพื่อสร้างรายได้เสริม - 

     การยางแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดตรัง 

187,900 

- กิจกรรมหลักที่  7 .4 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์        
ไม้เทพทาโรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาว 

     สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

300,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักที่ 7.5 กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

     สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ตรัง 

90,000 

1.8 โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ าตรัง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  

5/19 35 6  ๑. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

ส านักงานโยธา     
ธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง 

26,000,000  

1.9 โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง  

5/19 39 6  ๑. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

ส านักงานโยธา     
ธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง 

15,000,000  

1.10 โครงการที่ 10 โครงการ smart city การจัดการน้ า
เสียจังหวัดตรัง 

 
 
 
 

5/18 46 4  ๑. จ านวนการตดิตั้งถังดัก
ไขมัน แก่ครัวเรือนริมแม่น้ า
ตรังและคลองสาขา 110 
ครัวเรือน 

๒. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมให้
ความรู้และสร้างจิตส านึก
แก่เครือข่ายป้องกัน และ
การอนุรักษ์แม่น้ าตรัง 150 
คน 

สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ตรัง / ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ ตาม
แนวพระราชด าริ 
ภาคใต ้

5,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

     ๓. จ านวนเครื่องมือตดิตาม
และตรวจสอบคณุภาพน้ า
แบบเคลื่อนที่หลายตัวแปร 
จ านวน 10 ชุด 

  

 - กิจกรรมหลักท่ี 10.1 กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และ
ติดตั้งชุดสาธิตการเทคโนโลยีการจดัการน้ าเสียชุมชน
ส าหรับครัวเรือนริมฝั่งแม่น้ าตรัง โดยการมสี่วนร่วม      
ของชุมชน 

   - กิจกรรมย่อยที ่1 กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีการจดัการน้ าเสยี
ชุมชนส าหรับครัวเรือนริมฝั่ง
แม่น้ าตรัง 73,000 บาท 

- กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรม
ส ารวจพ้ืนท่ีและคัดเลือก
ครัวเรือนต้นแบบเพื่อติดตั้งชุด
สาธิตถังดักไขมัน 686,500 
บาท 

- กิจกรรมย่อยที ่3 กิจกรรม 
ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท้ิงจากชุดสาธิต
ระบบบ าบดัน้ าเสียครัวเรือน
ต้นแบบ 40,500 บาท 

  800,000 

 - กิจกรรมหลักท่ี 10.2 กิจกรรมจัดซื้อชุดตรวจวัด
คุณภาพน้ าเคลื่อนที่หลายตัวแปรให้กับหน่วยเคลื่อนที่
เร็วของศูนย์ด ารงธรรมประจ าอ าเภอ 

 

      4,200,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

1.11 โครงการที่ 11 โครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนและ
หญ้าทะเลจังหวัดตรัง  

 

5/18 47 7  ๑. จ านวนการลาดตระเวน 
คุ้มครอง พะยูน และแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของพะยูนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  
จ านวน 10 ครั้ง 

๒. จ านวนการตดิตั้งทุ่นแนว
เขตหญ้าทะเลในพื้นที่
เป้าหมาย จ านวน 40 ชุด 

๓. จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมช่วยเหลือพะยูน
กรณีเกยตื้นและสามารถ
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
เบื้องต้น จ านวน 100 คน 

๔. จ านวนหญ้าทะเลในพื้นที่
เป้าหมาย เพิ่มขึ้น จ านวน 
๒๐,๐๐๐ ต้น 

๕. จ านวนผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมค่ายเยาวชน
มัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล 
จ านวน 100 คน 

๖. จ านวนเครือข่ายเยาวชน
รักษ์พะยูนและหญ้าทะเล 
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

สนง.ทรัพยากร  
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7 /   
มทร.ตรัง 

๕,๗๘๐,000 



- 104 - 
 

ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.1  ลาดตระเวน คุ้มครอง เฝ้าระวัง 
พะยูน และแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน พื้นที่จังหวัดตรัง 

       2,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.2  ติดตั้งทุ่นแนวเขต หญ้าทะเล       480,000 
- กิจกรรมหลักท่ี 11.3 จัดฝึกอบรมแนวทางและ

มาตรการปฏิบตัิงานช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น 
      500,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.4 ปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล 
เพื่อเป็นแหล่งอาหารของพะยูน 

      400,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.5 ค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์
ทะเล 

      500,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 11.6 กิจกรรมวนัพะยูนแห่งชาต ิ       400,000 
- กิจกรรมหลักท่ี 11.7 กิจกรรอบรมให้ความรู้กับนักเรยีน

และเยาวชนโรงเรยีนบริเวณชายฝัง่ทะเลอันดามันของ
จังหวัดตรัง รวมถึงโรงเรียนบนเกาะลิบง เกาะมุก  และ
เกาะสุกรในการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล 

      1,500,000 

1.12 โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
คลองยางยวน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองช้างแล่น อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง  

5/19 56 6  1. ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 80 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

ส านักงานโยธา     
ธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง 

13,000,000  

๒. โครงการของกระทรวง กรม        1,599,000,000 

๒.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย       1,599,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

๒.๑.๑ โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง       1,599,000,000 

1. โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ าตรัง วัดท่าไทร หมู่ที่ ๒ ต าบลบางดี 
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

5/19 2 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

52,000,000 

๒. โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง  
ริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ ๔ ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 3 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

40,000,000 

๓. โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง  
ริมคลองปะเหลยีนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๓  
ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลยีน  จังหวัดตรัง 

5/19 4 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

60,000,000 

๔. โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง  
ริมแม่น้ าตรัง หมู่ที่ ๖ ต าบลบางรกั อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 5 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

27,000,000 

๕. โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง  
ริมแม่น้ าตรัง บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองช้าง
แล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

5/19 6 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

90,000,000 

๖. โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ าตรังหมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยนาง  อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง  

5/19 7 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

42,000,000 

๗. โครงการที่ 7  โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ าตรัง บ้านท่ามะพร้าว หมูท่ี่ ๖ ต าบลเขา
กอบ อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

5/19 8 6   กรมโยธาธิการ  
และผังเมือง 

90,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

๘. โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ าตรัง พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน ์(บริเวณโค้ง
ตูลูลดู) ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จังหวดัตรัง 

5/19 11 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

90,000,000 

๙. โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่งริม
คลองปะเหลียน หมู่ท่ี ๒ ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

5/19 12 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

60,000,000 

๑๐. โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองสว่าง บ้านห้วยเหรียง  หมู่ที่ ๓  ต าบลนา
โต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19 13 6   กรมโยธาธิการ  
และผังเมือง 

60,000,000 

๑๑. โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่ง
ริมคลองสว่างบ้านโคกหว้าน หมู่ที ่๒  ต าบลนา
โต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19 14 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

57,000,000 

๑๒. โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองล าภรูา บ้านนางอ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 15 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

60,000,000 

๑๓. โครงการที่ 13  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองล าภูรา บ้านยางขาคีม หมู่ที่ ๔ ต าบลล าภูรา  
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

5/19 16 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

73,000,000 

๑๔. โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองชีพร้อมปรับปรุงภมูิทัศนข์ุมชนต้นปรง ชุม
ชนรัษฎา เทศบาลต าบลวังวิเศษ  หมู่ที่ ๑ และ ๔ 
ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 

5/19 17 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

90,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

๑๕. โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ ต าบลเกาะลิบง 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

5/19 18  6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

78,000,000 

๑๖. โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองปากปรน หมู่ที่ ๑ ต าบลหาดส าราญ 
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

5/19 19 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

40,000,000 

๑๗. โครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19 20 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

40,000,000 

๑๘. โครงการที่ 18 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ า
ท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19 21 6   กรมโยธาธิการ   
และผังเมือง 

250,000,000 

๑๙. โครงการที่ 19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
หลักและระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ีชุมชนปะ
เหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

5/19 22 6   กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

200,000,000 

๒๐. โครงการที่ 20 โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
หาดหัวหิน หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

5/19 23 6   กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

100,000,000 

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        769,359,000 
3.1 โครงการที่ 1 โครงการคา่ยเยาวชนพิทักษ์ป่า 5/18  1   อบต.ในเตา 600,000 
3.2 โครงการที่ 2 โครงการคา่ยเยาวชนพิทักษ์ป่า 5/18  1   อบต.ปากแจ่ม 600,000 
3.3 โครงการที่ 3 โครงการคา่ยเยาวชนพิทักษ์ป่า 5/18  1   อบต.บางด ี 600,000 
3.4 โครงการที่ 4 โครงการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า     

หนองตุกเกิด หมู่ที่ 6 ต.ท่าสะบา้ อ าเภอวังวิเศษ 
5/18  2   อบต.ท่าสะบ้า  

 
8,000,000 

 
3.5 โครงการที่ 5 โครงการขดุลอกสระเก็บน้ าอสมท.   

หมู่ที่ 4 ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
5/18  2   อบต.บางรัก 5,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.6 โครงการที่ 6 โครงการขดุลอกคลองหนองขี้ใต ้หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 10 ต าบลสโุสะ อ าเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง 

5/18  2   ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปะเหลียน 

400,000 

3.7 โครงการที่ 7 โครงการขดุลอกคลองหลักขัน หมู่ที่ 5 
ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.สุโสะ 494,000 

3.8 โครงการที่ 8 โครงการขดุลอกคลองห้วยทุ่งต่อ หมู่ท่ี 
6 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.สุโสะ 500,000 

3.9 โครงการที่ 9 โครงการขดุลอกคลองห้วยทุ่งต่อ หมู่ท่ี 
7 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.สุโสะ 473,000 

3.10 โครงการที่ 10 โครงการขุดลอกคลองชี หมู่ที่ 2 
ท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.ท่าสะบ้า 26,300,000 

3.11 โครงการที่ 11 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลบริเวณ
บ้านนาย ฉัตรชัย คงยิ่ง (ลานเท) พร้อมท่อเมน   
หอถัง หมู่ที่ 3 ต.อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.อ่าวตง 1,000,000 

3.12 โครงการที่ 12 โครงการขุดลอกฝายห้วยยิงหมี
พร้อมประตูฝายและถนนรอบฝายห้วยยิงหมี หมู่ท่ี 
12 ต.อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.อ่าวตง 50,000,000 

3.13 โครงการที่ 13 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อม
หอถังสูงและขยายเขตประปา หมูท่ี่ 14 ต.อ่าวตง 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.อ่าวตง 1,000,000 

3.14 โครงการที่ 14 โครงการขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้ า 
ต.อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.อ่าวตง 45,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.15 โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัด
เซาะตลิ่งแม่น้ าตรัง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

5/18  2   ทต.ห้วยนาง 10,000,000 

3.16 โครงการที่ 16 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าพร้อม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

5/18  2   อบต.ปากแจ่ม 10,000,000 

3.17 โครงการที่ 17 โครงการขุดลอกคลองล าซาน        
ต.โคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต. โคกสะบ้า 5,000,000 

3.18 โครงการที่ 18 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อม
หอถังสูงและขยายเขตประปา  หมู่ที่ 14 ต าบล
อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

5/18  2   อบต.อ่าวตง 1,000,000 

3.19 โครงการที่ 19 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งคลอง
ต้นแบบ ต.นาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

5/19  4   อบต.นาชุมเห็ด 30,000,000 

3.20 โครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง      
ริมแม่น้ าตรัง ช่วงที่ 2 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

5/19  6   อบต.ท่าสะบ้า 
 

150,500,000  
 

3.21 โครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นหาน   
ปากสุหรา ต.ท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.ท่าสะบ้า 
 

10,000,000  
 

3.22 โครงการที่ 22  โครงการเรียงหินพนังกั้นน้ า ต าบล
หนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวดัตรัง 

5/19  6   อบต หนองตรุด 30,000,000 

3.23 โครงการที่ 23 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
คลองนางน้อย หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 ต าบลโคกหล่อ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19  6   ทต.โคกหล่อ 5,000,000 

3.24 โครงการที่ 24 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียง
หินใหญ่ หาดคลองสน  หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

5/19  6   อบต.บ่อหิน 29,342,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.25 โครงการที่ 25 โครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่น
บริเวณหาดคลองสนหาดหัวหิน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.บ่อหิน 20,000,000 

3.26 โครงการที่ 26 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ า        
สายเทศบาล 12 รมิแม่น้ าตรัง ต.คลองปาง 

5/19  6   ทต.คลองปาง 1,500,000 

3.27 โครงการที่ 27 โครงการสร้างฝายน้ าล้นคลอง
น้ าตกร้อยช้ันพันวัง หมู่ที่ 11 ต.อ่าวตง อ าเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.อ่าวตง 1,000,000 

3.28 โครงการที่ 28 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าคลองชี 
พร้อมวางผนังหิน หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.อ่าวตง 80,000,000 

3.29 โครงการที่ 29 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าจุด     
วัดเหรียงท่าไทร ต.บางดี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.บางด ี 20,000,000 

3.30 โครงการที่ 30 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า ช่วงที่ 
1 ไสนาว-ล าซาน หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 คลองล าซาน – 
ศูนย์ป่าสาคู หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสะบ้า หมู่ท่ี 7     
ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.โคกสะบ้า 3,600,000 

3.31 โครงการที่ 31 โครงการสร้างผนังกั้น/เขื่อนตลิ่ง    
พังคลองปากปรน ต.หาดส าราญ อ าเภอหาด
ส าราญจังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.หาดส าราญ 33,000,000 

3.32 โครงการที่ 32 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าท่า
เทียบเรือแหลมลูกไม้ ต.หาดส าราญ อ าเภอหาด
ส าราญ จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.หาดส าราญ 1,200,000 
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ประเด็นการพัฒนา / โครงการของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน
แม่บทฯ  

ล าดับ
ความส าคัญ  

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด าเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

3.33 โครงการที่ 33 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ าตรังหลังวัดไพรสณฑ์ – บ้านอดีตผู้ใหญ่จิตร   
ต.นาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

5/19  6   ทต.นาตาล่วง 40,000,000 

3.34 โครงการสที่ 34 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง  หมู่ที่ 3 คลองนางน้อย (ข้างละ 300 เมตร 
2 ข้าง) ต.บางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.บางรัก 21,000,000 

3.35 โครงการที่ 35 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 5 คลองนางน้อย ต.บางรัก อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.บางรัก 5,250,000 

3.36 โครงการที่ 36 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 6 แม่น้ าตรัง ต.บางรัก  อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.บางรัก 7,000,000 

3.37 โครงการที่ 37 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
คลองสว่าง บ้านโคกหว้าน หมู่ที่ 2 ต.บางรัก    
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.บางรัก 55,000,000 

3.38 โครงการที่ 38 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
คลองสว่าง บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 3 ต.บางรัก   
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5/19  6   อบต.บางรัก 60,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ     ร้อยละความส าเรจ็ในการ
บริหารจดัการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

ส านักงานจังหวัด
ตรัง 

9,000,0100 

รวมท้ังสิ้น       5,398,674,300 
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3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

ที่ กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
๑. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวดักับ      

ภาคส่วนตา่งๆ ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ง พระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

300,000 

๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 500,000 
๓. การศึกษาเพื่อพัฒนาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนา      

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
200,000 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเปน็การด าเนินการ    
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด  แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

300,000 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 4,400,000 
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ 

เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทัง้เพื่อสนับสนนุในการขับเคลื่อน
การด าเนินการตามแผน 

2,500,000 

๗. การติดตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 500,000 
8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี (ถ้ามี) 
50,000 

9. การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ถ้ามี) 50,000 
10. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณปูโภคฯ ของสนิทรัพย์    

ที่อยู่ระหว่างการโอนสนิทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสนิทรัพยท์ี่เกิดขึ้น    
จากการด าเนนิโครงการทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. โดยให้เจียดจ่าย
จากเงินเหลือจ่ายในการด าเนินโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นล าดับ
แรก และจากงบบริหารจัดการเป็นล าดับต่อมา (ถ้ามี) 

200,000 

 รวมทั้งสิ้น 9,000,000 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.7 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ  
และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย
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