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แผนปฏบิัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 
 

1.วิสัยทัศน   (Vision) : สวรรคแหงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เมืองแหงการเรียนรู  พัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน  
 

2. พันธกิจของจังหวัด  (Mission)  
 2.1  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตรสูความย่ังยืน 

 2.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการจัดการใหไดมาตรฐานสากลและมี 
   คุณภาพ  เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน 
 2.3  พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุล  
 2.4  คุมครอง  ปองกัน  และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกาส  ใหไดรับความเปนธรรมท้ังดาน 
      เศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

 2.5 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
 

3. เปาประสงครวม  (Objective)    
 

3.1 มีรายไดท่ีเพิ่มขึ้นจากการทองเท่ียว 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
3.3  ประชากรไดรับคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานอยางทั่วถึง  

 

4. ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพฒันา (KPI/Targets )  
 

ตัวชี้วดั เปาหมาย  พ.ศ.2554 
 

1. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ   
    ทองเท่ียว 
 

 

รอยละ 5  
 

2. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาสินคาเกษตรเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ
ของจังหวัด 

2.1 ยางพารา 
2.2 ปาลมน้ํามัน 
2.3 กุงขาว/กุงกุลาดํา 

 
 

รอยละ 4  
รอยละ 4  
รอยละ 2  

3. ปการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น  
 

จาก 8.8 ป  เปน 10 ป  

 
5. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การพฒันาการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  
และผลิตภัณฑชุมชน 
 

1. เปาประสงค  
1.1 เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และผลิตภัณฑชุมชน 
1.2 เพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และผลิตภัณฑชุมชน 

 
 2.ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1.จํานวนพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น (ปลูกใหม) ปละ 2,500 ไร 

2.จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของผลผลิตปาลมน้ํามันเฉล่ีย/ไร/ป 3,000  ก.ม./ไร/ป 

3. ผลผลิตปศุสัตว(โคเนื้อ) เพิ่มขึ้น ปละ1,000 ตัว 

4. จํานวนฟารมปศุสัตวท่ี ย่ืนคําขอและไดรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ปละ 75 ฟารม 

5.จํานวนฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ปละ 750 ฟารม 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

6.จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ปละ 20 สถานประกอบการ 
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7. รอยละของจํานวนแปลงผลิตพืช ท่ีย่ืนขอและไดรับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP รอยละ 20 

8.ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการฐานขอมูลดานการเกษตร  อุตสาหกรรม 
   เกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 

ระดับ  4 

9.รอยละมูลคาผลผลิตปาลมน้ํามันท่ีรวบรวมผานสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น รอยละ  12 
 

 

10.รอยละมูลคาผลผลิตยางพาราท่ีรวบรวมและแปรรูปผานสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 

รอยละ  3 
 

11.รอยละของวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตรและ ผลิตภัณฑชุมชน ท่ีย่ืนขอ 
     และไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

รอยละ 50 
 

12.รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑชุมชน รอยละ  5 
 

13.รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีเก่ียวของดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร  
     และผลิตภัณฑชุมชน ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 50 
 

14. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาสินคานําเขา-สงออก ท่ีผานดานศุลกากร รอยละ 5 
 

 

 3. กลยุทธ 
3.1 เสริมสรางการพัฒนาเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และ ผลิตภัณฑชุมชน 
3.3 พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพึ่งพิงธรรมชาติ 
3.4 สรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาการผลิตและการแปรรูป 
3.5 พัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตร   อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
3.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ   

           ผลิตภัณฑชุมชน 
3.7 พัฒนาระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงโครงขายการคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ําและและทาเรือเพื่อ 

การสงออก 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2    การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม   
     ควบคูไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางย่ังยืน 

 

1. เปาประสงค   
1.1 มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีไดมาตรฐาน 
1.2 เพิ่มรายไดจากการทองเท่ียว 
1.3 มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศน พื้นท่ีแหลงน้ําและแหลงทองเท่ียว 
1.4 มีการวางแผนและจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 

 
 

2.ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับมาตรฐาน 4  แหลงทองเท่ียว 

2. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเท่ียว รอยละ  15 
 

3. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของนักทองเท่ียวในจังหวัดตรัง 
 

รอยละ  10 

4. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการวิจัยและพัฒนา 4  แหลงทองเท่ียว 

5. จํานวนพื้นท่ีท่ีไดรับการวางแผนและจัดทําผังเมือง 1 พื้นท่ี 

5. จํานวนพื้นท่ีท่ีไดรับการกอสรางระบบปองกันการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝงทะเล 
    และริมแมน้ํา 
 

2  พื้นท่ี 

6. จํานวนพื้นท่ีท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
 

2  พื้นท่ี 

  

  3. กลยุทธ 
3.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน ทางดานส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ 
3.2 สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการทองเท่ียว 
3.3 กําหนดใหมีงานเทศกาลดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
3.4 ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงรุก 
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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3.6 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการปองกันและรักษาพื้นท่ีชายฝงทะเล และริมแมน้ําลําคลอง 
3.7 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรวมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหเปนเมืองการศึกษา  

           พฒันาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพ 
 

1. เปาประสงค   
1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.2 ครอบครัว และชุมชน/หมูบาน มีความเขมแข็ง 
1.3 มีการจัดการดานส่ิงแวดลอมในการดํารงชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
1.4 สังคมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 
 

2.ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
 

1. รอยละของจํานวนชุมชน/หมูบาน ผานเกณฑชุมชน/หมูบาน นาอยู 
     (มีความปลอดภัย,มีมาตรการปองกันภัย, มีส่ิงแวดลอมท่ีดี) 

 

รอยละ 90 
 

2. รอยละของจํานวนประชากรท่ีไดรับการสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 
 

รอยละ 80 

3. รอยละของจํานวนแรงงานท่ีไดรับการดูแลรับผิดชอบตามเกณฑของ
กฎหมายแรงงาน 

 

รอยละ 60 

4. รอยละของประชากรท่ีอยูในวัยเรียนและนอกวัยเรียน ไดรับการศึกษา
เรียนรู 

 

รอยละ 80 

5. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของครอบครัวผูดอยโอกาสในชุมชน/หมูบานท่ีไดรับการ
ดูแลตามหลักเกณฑของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

รอยละ 2 

6. จํานวนชุมชน/หมูบานท่ีพึ่งตนเองดานพลังงานทดแทน 
 

2 ชุมชน/หมูบาน 

7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานความมั่นคง ระดับ 5 

 

  3. กลยุทธ 
3.1 พัฒนาหมูบาน/ชุมชนใหมีส่ิงแวดลอมท่ีดี มีความปลอดภัยและมีระบบปองกันบรรเทาสาธารณภัยท่ี

เหมาะสม 
3.2 สงเสริมใหประชาชนดูแลสุขอนามัย โดยมีท้ังมาตรการปองกันและรักษาโรคภัย 
3.3 สงเสริมและดูแลแรงงานในทุกๆดาน ต้ังแตการมีงานทํา ความปลอดภัย สวัสดิการ และการพัฒนา

ทักษะอาชีพ ตลอดจนการประกันสังคม 
3.4 สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในวัยเรียน นอกวัยเรียน ไดมีการศึกษาเรียนรูเต็มพื้นท่ี โดยเนน

คุณภาพ คุณธรรม และจิตสํานึกความเปนไทย 
3.5 ใหการดูแลผูดอยโอกาสในหมูบาน/ชุมชน ในดานการสงเคราะหและดานการจัดสวัสดิการสังคม   

ตามสมควร 
3.6 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อใหชุมชนพึ่งตนเอง   

ดานพลังงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
 

1. เปาประสงค   
1.1 หนวยงานและองคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี 
1.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหนวยงานและองคกร 
1.3 บริหารจัดการของสวนราชการและภาคประชาชนมีความโปรงใส 
 

2.ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
 

1. รอยละของความพึงพอใจของผูรับการบริการ 
 

รอยละ 75 

2. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

  

ระดับ 5 
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3. รอยละของหนวยงานราชการสวนภูมิภาคท่ีเขาสูกระบวนการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

รอยละ 80 

 4. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขาสูกระบวนการประเมินการพัฒนา 
     คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

รอยละ 55 

 
3. กลยุทธ 

3.1 พัฒนาศูนยบริการรวม 
3.2 พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสารภาครัฐและภาคประชาชน 
3.3 เตรียมความพรอมของหนวยงานและองคกรเพื่อเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.4 ประกาศรับรองผลการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรท่ีผานการประเมินคุณภาพการบริหาร 
      จัดการภาครัฐระดับจังหวัด 
3.5 สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการขับเคล่ือนพัฒนาจังหวัดตรัง 
3.6 สงเสริมประชาคมการเรียนรูและการส่ือสารสาธารณะ 
3.7 สนับสนุนการมีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 
3.8 ประสานความรวมมือเพื่อแกปญหาความขัดแยงเชิงพื้นท่ี 
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แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

วิสัยทัศน :    สวรรคแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เมืองแหงการเรียนรู พัฒนาการเกษตรอยาง
ย่ังยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 : การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร 
และผลิตภัณฑชุมชน 
 

กลยุทธ 
1. เสริมสรางการพัฒนาเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และ ผลิตภัณฑชุมชน 
3. พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพึ่งพิงธรรมชาติ 
4. สรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาการผลิตและการแปรรูป 
5. พัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตร   อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ

ชุมชน 
7. พัฒนาระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงโครงขายการคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ําและและทาเรือเพื่อการ

สงออก 
 ความสอดคลองกับกลยุทธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
 

���� การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียวและบริการของจังหวัด 
���� การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  สรางความมั่นคงของประชาชน  ตลอดจนการบํารุงศาสนา  และสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม 
���� การอนุรักษ   ปองกัน  และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 
���� การปองกัน   ปราบปราม  และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
����  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ 

 
 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 ผ

ล
ผ

ลิ
ต

  
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

 1. โครงการของจังหวัด     

1.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราในสถาบันเกษตรกร  

1 ปริมาณยางพาราท่ีรวบรวมและแปร
รูปผานสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น      
รอยละ  1.25  
 

3,350,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรัง 

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอัดกอน
ยางในสถาบันเกษตรกร 

1 ปริมาณยางพาราท่ีรวบรวมและแปร
รูปผานสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
รอยละ  1.25 
 

570,400 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรัง 

1.3 โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน
เพื่อใชเปนพลังงานทดแทน 

1 จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีปลูก
ปาลมน้ํามัน 2,500  ไร 
 

7,424,500 สํานักงานเกษตร
จังหวัดตรัง 

1.4 โครงการพัฒนาปุยอินทรียในสถาบัน
เกษตรกร 

1 สถาบันเกษตรกรสามารถผลิตปุย
อินทรียเพิ่มขึ้น  รอยละ  1.25  
 

1,700,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรัง 

1.5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
และเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ําจืด 

1 -  ฝกอบรมเกษตรกรฟารมสาธิตการ
เล้ียงสัตวน้ําจืด จํานวน  10 ฟารม 
 - ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําจืด  
จํานวน 6  ลานตัว 
- ติดตามและประเมินผลโครงการ 
จํานวน  3  ครั้ง   
 

1,500,000 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดตรัง 

1.6 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1  - ลูกหอยตะเภาวัยรุน  จํานวน  
30,000  ตัว 
 - ลูกหมึกหอม  หมึกกระดอง  
จํานวน  150000 ตัว 

750,000 สถานีเพาะเล้ียงสัตว
น้ําชายฝงจังหวัดตรัง 

1.7 โครงการหมูบานประมงน้ําจืดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1 - เกษตรกรใน 3  ตําบล  ดําเนินการ
โครงการหมูบานประมงตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  150  
ครัวเรือน    
-  หมูบานประมงน้ําจืด 3 หมูบาน /  
3 ตําบล  

455,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

แบบ จ.2 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 ผ

ล
ผ

ลิ
ต

  
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

1.8 โครงการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล 1 แหลงอาศัยสัตวทะเลท่ีไดกอสราง 
จํานวน  2 แหง 

6,110,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

1.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปลูกขาวนาป 1 - จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีปลูกขาว
นาป  จํานวน  1,000 ไร  
-  ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
การปลูกขาวนาปตามแผนปฏิบัติ
งาน   ระดับ 5  

1,359,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดตรัง 

1.10 โครงการผลิตพืชอาหารปลอดภัยจาก
สารพิษ 

1 รอยละผลผลิตทางการเกษตร 2 
กลุมพืชปลอดภัยจากสารเคมี            
รอยละ 100  

549,000 อําเภอหาดสําราญ 

1.11 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานท่ีจําหนาย
เนื้อสัตวสะอาด  (เขียงสะอาด) 

1 สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว                  
( เขียงสะอาด )  10  เขียง 

400,000 สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตรัง 

1.12 โครงการอบแหงยางพาราพลัง
แสงอาทิตย 

1 -  โรงงานอบแหงยางพารา  1  
โรงงาน 
 - เกิดกลุมองคกรขึ้นมาบริหาร
จัดการและมีสมาชิกจากการถือหุน  
จํานวน  1  กลุม 

800,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

1.13 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม 1  -  การขยายตัวของธุรกิจดาน
เฟอรนิเจอร  และผาบาติก            
รอยละ 20  
-  มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ            
รอยละ  10  
 -  ผลิตภัณฑใหม  40  รูปแบบ 

1,099,000 สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ตรัง 

1.14 โครงการบานปลาเอ้ืออาทร 1 ทําเปนแหลงอนุรักษพันธุปลาไทย
ใหเปนแหลงพอแมพันธุขยายไปใน
ธรรมชาติ  จํานวน  2 แหง  

150,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

1.15 โครงการสงเสริมการผลิตขาวในพื้นท่ี 
นาราง 

1 -  การใชประโยชนของพื้นท่ีนาราง  
1,500  ไร 
- เกษตรกรมีงานทําและมีรายได
เพิ่มขึ้น  300  ราย 

3,155,000 อําเภอเมืองตรัง
(สํานักงานเกษตร
อําเภอ) 

1.16 โครงการทําตุกตามโนราหเพื่อใหเปน
สินคา OTOP 

1 -  ชุมชนไดเรียนรูเรื่องพลังงานแนว
ทางการอนุรักษพลังงานและ 
จํานวน 8 อําเภอ 
- มีการจัดต้ังศูนยเรียนรูเรื่อง
พลังงานตามความสนใจของ
ผูเขารวม  10  อําเภอ 

104,500 
 

อ.นาโยง (องคการ
บริหารสวนตําบลนา
ขาวเสีย) 

1.17 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอ 
นาหมื่นศรีเพื่อการสงออก 

1 -  รูปแบบผลิตภัณฑใหม 20  แบบ 
-  มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ    รอย
ละ 10  

 

1,121,500 สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ตรัง 

1.18 โครงการปลูกผักเหมียงในสวนยางพารา 1 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมการปลูกผักเหมียงรวม
ยางพารา  ระดับ 5  

785,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดตรัง 

1.19 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมูบานโครงการสายใยรัก
แหงครอบครัว 

1 ครัวเรือนสายใยรักท่ีมีการประกอบ
อาชีพเสริมรายไดเมื่อเทียบกับ
ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ  รอยละ 
100  

889,500 สํานักงานเกษตร
จังหวัดตรัง 

1.20 โครงการกอสรางจุดรวบรวมผลผลิต
ปาลมน้ํามันในสถาบันเกษตรกร(ลานเท) 

1 มูลคาผลปาลมน้ํามันท่ีรวบรวมผาน
สถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น  รอยละ  
3.75  

5,000,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรัง 

1.21 โครงการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวใน
เกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายยอย 

1 บอกาซชีวภาพแบบ  พีวีซี  ขนาด 7  
ลูกบาศกเมตร จํานวน 50  บอ   
 

339,700 สถานีพัฒนาอาหาร
สัตวตรัง 

1.22 โครงการสรางแปลงสาธิตการปลูก
ยางพาราภายใตศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดตรัง 

1 สรางแปลงสาธิตการปลูกสรางสวน
ยางพาราและการกรีดยาง  1 แปลง  
จํานวน 20  ไร 

118,000 
 

สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวน
ยางจังหวัดตรัง 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
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ต
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โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

1.23 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน 

1 นักเรียนมีความรู และทักษะในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรไมนอยกวา  
รอยละ  80  

600,000 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดตรัง 

1.24 โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมเยาวชน
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ภายใตกิจกรรมตามแผนพัฒนาฯ  
ระดับ 5  

680,500 สํานักงานเกษตร
จังหวัดตรัง 

1.25 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ 1 -  โคเนื้อไดรับการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตลูกโค  1,000  ตัว 

-   จํานวนโคท่ีไดรับการพัฒนา
สุขภาพสัตว ( โคเนื้อ ) 10,000  ตัว 

240,000 สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดตรัง 

1.26 โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบ
กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน 

1 - จํานวนผลิตภัณฑท่ีไดรับการ
พัฒนาและเปนท่ียอมรับของชุมชน              
30  ชนิด  
 - กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการ
ถายทอดความรู  รอยละ 100 

 

1,904,500 สํานักงานเกษตร
จังหวัดตรัง 

1.27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ 

1 รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชน  รอยละ  
5  

5,000,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดตรัง 
 

1.28 โครงการศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1 ศูนยเรียนรู  จํานวน  1  แหง  919,000  อําเภอยานตาขาว 

1.29 โครงการสรางชองทางธุรกิจแนวใหม 1 จํานวนผูเขารับความรู 100 ราย 197,000 สํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัดตรัง 

1.30 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจในยานการคาจังหวัดตรัง 

1 -  ผูประกอบการมีความรูดานธุรกิจ  
100  ราย 
 - จํานวนครั้งท่ีจัดยานการคา  4  
ครั้ง  

900,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดตรัง 

1.31 โครงการผลิตอาหารผสมเพื่อเล้ียงสัตว 1 เสริมสรางความเขมแข็งให
เกษตรกรโดยการลดตนทุนการผลิต  
อําเภอกันตัง  จํานวน   8 ไร 

1,330,000 อําเภอกันตัง
(สํานักงานปศุสัตว
อําเภอ) 

1.32 โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยใน
โรงเรือนพลาสติกเพื่อการบริโภค 

1 จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  
100  ราย 

835,510 อําเภอปะเหลียน
(สํานักงานเกษตร
อําเภอ) 

1.33 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบาน
เกษตรกรและผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มรายได 
 

1 รายไดทีเพิ่มขึ้น  3,000 บาท /คน/
เดือน 

1,477,800 อําเภอปะเหลียน
(สํานักงานเกษตร
อําเภอ) 

1.34 โครงการขุดลอกคลองปอน 
 

1 ราษฎรจํานวน  4,162  คน  3,500,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

1.35 โครงการขุดสระเก็บน้ําบานหนาควน 1 ประชากรไดรับน้ําเพื่อการอุปโภค – 
บริโภคในการเกษตรในครัวเรือน  
200 คน  

3,500,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

1.36 โครงการจัดระเบียบชุมชนเกาะสุกร 
 

1 พื้นท่ีเกาะสุกรมีการประกาศใช
ขอบัญญัติทองถิ่น  1  ฉบับ 
 

500,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

1.37 โครงการศึกษาวางผังการใชประโยชน
ท่ีดินบริเวณเกาะมุกตและเกาะลิบง 
พรอมศึกษาออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
เบ้ืองตน 

1  -พื้นท่ีเกาะไดรับการศึกษาวาง
แผนการใชท่ีดิน  2 แหง 
- จํานวนโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับ
การศึกษาและออกแบบ   3  ระบบ  
  

10,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

1.38 โครงการพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพบน
พื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขและ
ชมรมผูสูงอายุ ต.ยานตาขาว  

200,000 อําเภอยานตาขาว
(องคการบริหารสวน
ตําบลยานตาขาว) 

1.39 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ( ระยะท่ี 2 )   
 

1 จํานวนพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มขึ้น  300 
ไร  

13,000,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

รวมโครงการของจังหวัด   82,514,410  
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 2.  โครงการกระทรวง     
2.1 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน 
2  2,000,000 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดตรัง 
2.2 โครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมโดย

ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนา
ศูนยเรียนรูเครือขายปราชญชาวบาน) 

2  1,000,000 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดตรัง 

2.3 สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการ
ตรวจสอบบัญชี 

1  6,500,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรังตรัง 

2.4 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
(วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทําบัญชี
แกวิสาหกิจชุมชน) 

1  100,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรัง 

2.5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดานการเงินและบัญชีของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร 

1  250,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรัง 

2.6 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

1  30,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรัง 

2.7 โครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชี
แกเกษตรกร 

1  2,030,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรัง 

2.8 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทางบัญชี 1  60,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรัง 

2.9 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร
ดานบัญชี 

1  160,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรัง 

2.10 โครงการพระราชดําริ (สงเสริมกิจกรรม
สหกรณนักเรียน) 

1  30,000 สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณตรัง 

2.11 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน 
- ถายทอดเทคโนโลยีดานประมง(น้ําจืด)  
- ถายทอดเทคโนโลยีดานประมง
(ชายฝง) 

 
 
1 
 
1 

  
 

410,000 
470,000 

สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.12 โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการ
ประมง 

1  340,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.13 โครงการประมงอาสา 1  45,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.14 โครงการติดตามตรวจสอบฟารมเล้ียง 
กุงกามกรามและสัตวน้ําจืด 

1  31,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.15 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน
พระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร 
 

1  63,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.16 โครงการสนับสนุนดานการประมงตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1  62,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.17 โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 1  500,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.18 โครงการการควบคุมการทําประมง 1  50,000 สนง.ประมงจังหวัด
ตรัง 

2.19 โครงการปลาหนาวัด 1  300,000 สนง.ประมงจังหวัด
ตรัง 

2.20 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ทะเลโดยชุมชนมีสวนรวม 

1  50,000 สนง.ประมงจังหวัด
ตรัง 

2.21 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ฟารม ติดตามตรวจสอบฟารมเพาะเล้ียง
สัตวน้ําท่ีขึ้นทะเบียน 

1  82,000 สํานักงานประมง
จังหวัดตรัง 

2.22 โครงการติดตามตรวจสอบฟารม
เพาะเล้ียงกุงทะเลและสัตวน้ําชายฝง 
 

1  170,000 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดตรัง 
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2.23 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดและชายฝง เพื่อ
เพิ่มผลผลิตในเขตพื้นท่ีฝงอันดามัน 

1  4,000,000 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด 

2.24 โครงการศูนยเครือขายเรียนรูการเล้ียง
สัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1  496,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 

2.25 โครงการพัฒนาปศุสัตวอีนทรีย  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1  191,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 

2.26 โครงการการพัฒนาปรับปรุงพันธุการ
ติดตาม 
ลูกโคเนื้อเกิดจากการผสมเทียม 

1  3,173,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 

2.27 โครงการพัฒนาสินคาเกษตรใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน 

1  1,177,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 

2.28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิสาหกิจ
ชุมชนปศุสัตว ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 
 

134,000 
สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 

2.29 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
ถิ่นทุรกันดาร 1  10,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด

ตรัง 
2.30 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ

เกษตรกร ตามพระราชดําริ 
1  12,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด

ตรัง 
2.31 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 1  48,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด

ตรัง 
2.32 โครงการการพัฒนาสุขภาพสัตว 

 1) การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัด 
 2) การปองกันแกไขและเตรียมความ 
     พรอมรับปญหาโรคไขหวัดนก 

1 
1 

 
1,317,000 
1,983,000 

สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 

2.33 โครงการเกษตรกรไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ 
1) ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
2) การพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว 
3) โครงการสรางและการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม 
4) การสํารวจขอมูล 
5) การสํารวจและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

2 
 
 
 

  
 

253,000 
 

1,983,000 
55,000 

 
9,000 

11,000 

สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 
 

2.34 โครงการคนรักษชาง (งบ อ.บ.จ.ตรัง) 2  144,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด
ตรัง 

2.35 โครงการอาสาปศุสัตวรวมใจสูภัย 
โรคสุนัขบา  2  726,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด

ตรัง 
2.36 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ในโรงเรียน ตชด. 
1  200,000 สนง.เกษตรจังหวัด

ตรัง 
2.37 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ

และกลุมเกษตรกร 
1  140,000 สนง.สหกรณจังหวัด

ตรัง 
2.38 โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกร

เกษตรกร 
1  2,555,000 สนง.สหกรณจังหวัด

ตรัง 
2.39 โครงการฟนฟูอาชีพและพักชําระหนี้

เกษตรกร 
1  7,200,000 สนง.สหกรณจังหวัด

ตรัง 
2.40 โครงการพัฒนาศักยภาพการสงเสริม

กิจกรรมสหกรณในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2  20,000 สนง.สหกรณจังหวัด
ตรัง 

2.41 โครงการระบบสหกรณเพื่อชุมชน 1  20,000 สนง.สหกรณจังหวัด
ตรัง 

2.42 โครงการสงเสริมพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑตอบสนองลูกคาและตลาด 

1  160,000 สนง.สหกรณจังหวัด
ตรัง 

2.43 โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ของกลุมเกษตรกรและสหกรณ
การเกษตรขนาดเล็ก 

1  150,000 สนง.สหกรณจังหวัด
ตรัง 
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2.44 โครงการสงเสริมสหกรณในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

1  80,000 สนง.สหกรณจังหวัด
ตรัง 

2.45 การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร 1  340,000 สนง.สหกรณจังหวัด
ตรัง 

2.46 โครงการจัดท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย 
ใหเกษตรกร 

1  50,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.47 โครงการพัฒนาตัวแทนเกษตรกร 1  48,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.48 โครงการพัฒนาองคความรูโดยใช
กระบวนการวิสาหกิจชุมชน 

1  300,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.49 เพิ่มศักยภาพปาลมน้ํามันในเขตปฎิรูป
ท่ีดิน 

1  1,500,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.50 โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุน
ใหม 

1  500,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.51 แผนแมบทการพัฒนาพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 1  300,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.52 โครงการชุมชนรวมสรางในเขตปฎิรูป
ท่ีดิน 

1  500,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.53 โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง 1  2,000,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.54 ปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ค 1  150,000 สนง.การปฏิรูปท่ีดิน 
จ.ตรัง 

2.55 ซอมแซมแกไขขอบกพรองของเขื่อนท่ีมี
ความเส่ียงสูง 

1  3,000,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.54 โครงการซอมแซมบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

1  10,300,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.55 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา 1  2,100,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.56 โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุด 1  2,000,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.57 โครงการปองกันน้ําเค็ม 1  2,000,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.58 โครงการกําจัดวัชพืช 1  220,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.59 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 1  30,000,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.60 คากอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ํา 1  119,500,000 โครงการชลประทาน
ตรัง 

2.61 โครงการพัฒนาสายพันธุปศุสัตวพันธุดี 
ท่ีเหมาะสมกับส่ิงแวดลอม 

1  4,600,000 สนง.วิจัยทดสอบพันธ
สัตว 

2.62 โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว 
(จัดต้ังกลุม/ผลิตเสบียงสัตว) 

1  1,200,000 สถานีพัฒนาอาหาร
สัตวตรัง 

2.63 โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1  150,000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.64 โครงการพัฒนาหมอดินอาสา 1  250,000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 
 

2.65 โครงการคลินิกเคล่ือนท่ีในพระราชานุ
เคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามกุฎราชกุมาร (การบริการดานดิน) 

1  200,000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.66 โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร 

1  100,000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.67 โครงการสงเสริมการใชสารอินทรีย
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร
อินทรีย 

1  17,000,000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 ผ

ล
ผ

ลิ
ต

  
เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

2.68 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน (ดินกรด) 1  7.000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 
2.69 โครงการฟนฟูและปองกันการชะลาง

พังทะลายของดิน 
3  7.000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.70 โครงการอนุรักษดินและน้ําในพื้นท่ีเส่ียง
ตอดินถลม 

3  3.000 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.71 โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษ
ดินและน้ํา 

3  30.00 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.72 แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 1  25.00 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 
2.73 ปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก 

อุทกภัย (ดานการเกตรและชลประทาน) 
1  25.00 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.74 การปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก
ภาวะโลกรอนดานการเกษตร 

3  0.150 สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง 

2.75 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนใน
พระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร 

1  0.106 ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

2.76 การบริการวิชาการดานพืช 1 
1 

 0.173 
0.106 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 
ศูนยบริการดานพืช
และปจจัยการผลิต
ตรัง 

2.78 โครงการการบริการดานขาว 1  0.070 ศูนยเมล็ดพันธุขาว
พัทลุง 

2.79 โครงการจดทะเบียนตรวจสอบรับรอง
แหลงผลิตพืช (GAP) 

1  0.753 ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

2.80 โครงการ GAP Seed (ขาวชุมชน) 1  0.250 ศูนยบริการดานพืช
และปจจัยการผลิต
ตรัง 

2.8
1 

โครงการผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิต
พืช 
 -ตนพันธุ 
 -ก่ิงตายางพันธุดี 
 -หนอพันธุสับปะรดปลอดเช้ือไวรัส/ 
โรคเหี่ยว 

 
1 

  
0.304 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

2.82 โครงการวิจัยและพัฒนาดานพืชและ
เทคโนโลยี 

1  7.247 ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

2.83 โครงการสนับสนุนปจจัยการผลิตดาน
พันธุพืชใหแกเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัด
ตรัง 

1  0.915 ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดตรัง 

2.84 โครงการปลูกยางพันธุดี ไมยืนตนท่ี
สําคัญทางเศรษฐกิจ และปาลมน้ํามัน
แทนยางเกาท่ีใหผลผลิตตํ่า 

1  70.00  สนง.กองทุน
สงเคราะหการทําสวน
ยาง จ.ตรัง 

2.85 โครงการดูแลสวนยางพารา ไมยืนตน
และปาลมน้ํามันท่ีอยูระหวางใหการ
สงเคราะห 

1  160.00 สนง.กองทุน
สงเคราะหการทําสวน
ยาง จ.ตรัง 

2.86 โครงการกอสรางทางหลวงเปน 4 ชอง
จราจร  ตอนเขาพับผาตรัง  ระยะทาง 
10.55  กม. 
 

1  423,000,000 แขวงการทางตรัง 

2.87 โครงการกอสรางทางหลวงเปน 4 ชอง
จราจร  หวยยอด – ควนกุล  ระยะทาง 
33.890 กม. 
 

1  900,000,000 แขวงการทางตรัง 

2.88 โครงการกอสรางทาเทียบเรือนานาชาติ
บานนาเกลือ  หมูท่ี 2  ต.นาเกลือ  
อ.กันตัง 
 

1  850,000,000 สนง.ขนสงทางน้ําท่ี 5 
สาขาตรัง 
 

 รวมโครงการกระทรวง   2,412,288,337  
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
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ล
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งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

3. โครงการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

    

3.1 โครงการกอสรางแพขนานยนต 
บานหาดยาว - เกาะลิบง 

1  15,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.2 โครงการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน / การแปรรูปผลิตผล 

1  100,000 อ.บ.ต.ยานซ่ือ 

3.3 โครงการกอสรางทาเรือ ค.ส.ล. หมูท่ี 3  
ต.ยานช่ือ  อ.กันตัง 

1  1,500,000 อ.บ.ต.ยานซ่ือ 

รวมโครงการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  
16,600,000 

 

4. โครงการความรวมมือกับ
ภาคเอกชน 

    

4.1 โครงการความรวมมือเขตเศรษฐกิจ 
สามฝาย(IMT-GT) 

1  300,000 สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

 รวมโครงการ 
ความรวมมือกบัภาคเอกชน 

 
 

300,000 
 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   2,511,702,747  
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แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
วิสัยทัศน : สวรรคแหงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เมืองแหงการเรียนรู พัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 : การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม  
ควบคูไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

 
 

กลยุทธ 
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ     
      ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ 
2. สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการทองเท่ียว 
3. กําหนดใหมีงานเทศกาลดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางตอเนื่อง 
4. อนุรักษและฟนฟูเอกลักษณทองถิ่น 
5. พัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อรองรับการทองเท่ียว 
6. จัดทําแผนประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
7. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน รวมกับ ทองถิ่น วิจัยและพัฒนาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม 
8. สงเสริมและสนับสนุนชุมชนและทองถิ่นใหมีสวนรวมในการวางแผนการเกษตรอยางย่ังยืนและจัดทําผังเมือง  
9. ใหครบทุกพื้นท่ีสงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการปองกันและรักษาพื้นท่ีชายฝงทะเลและริมแมน้ํา ลําคลอง 
10. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรวมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูระบบนิเวศทุกระบบ 

 
ความสอดคลองกับกลยุทธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
 

���� การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียวและบริการของจังหวัด 
���� การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  สรางความมั่นคงของประชาชน  ตลอดจนการบํารุงศาสนา  และสงเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม 
���� การอนุรักษ   ปองกัน  และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 
���� การปองกัน   ปราบปราม  และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
����  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ 
 

 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ผ
ล

ผ
ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

 1. โครงการของจังหวัด     

1.1 โครงการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

1  - จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของรายได            
รอยละ  20 
 - จํานวนท่ีเพิ่มขึ่นของ
นักทองเท่ียวรอยละ  15  
-  จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับ
มาตรฐานรอยละ  15 

1,500,000 สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดตรัง 

1.2 โครงการขุดคูแพรกแสดงแนวเขต 
ปาชายเลนเพื่อการอนุรักษ 

3 แนวเขตปาชายเลน  15  
กิโลเมตร 

2,509,500 
 

สวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 3 

1.3 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวจังหวัดตรัง 

1  7,000,000 สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง/
แขวงการทางจังหวัด
ตรัง/ทางหลวงชนบท 

1.4 โครงการดูแลรักษาเขตพิทักษ 
ปาชายเลน รักษสัตวน้ํา 

3 พื้นท่ีปาชายเลนท่ีกําหนดเปนเขต
พิทักษปาชายเลนรักษสัตวน้ํา             
ถุกบุกรุกนอยกวารอยละ  0.50 
จํานวน  87,900  ไร 

3,840,000 สวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 3 

1.5 โครงการสงเสริมกิจกรรมและเทศกาล
ดานการทองเท่ียวจังหวัดตรัง 

1  5,000,000 สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง 

1.6 โครงการพัฒนาพื้นท่ีปาชายเลน
รองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

3 พื้นท่ีปาชายเลนไดรับการพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
จํานวน  1 แหง 

480,000 สวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 3 

1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการทองเท่ียวจังหวัดตรัง 

1  3,000,000 สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง 

1.8 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง 
ริมคลองจูปปะ บานเกาะเค่ียม   
ตําบลกันตังใต  อําเภอกันตัง 

 3 ความยาวของเขื่อนท่ีไดรับการ
กอสราง  150 เมตร  

15,000,000 สนง.โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

 

แบบ จ.2 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

 

ผ
ล

ผ
ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

1.9 โครงการสงเสริมการขายตลาดการ
ทองเท่ียวในประเทศ 
 

1  
ผูประกอบการท่ีเขารวมงาน
สงเสริมการขาย รอยละ  20   

 
970,000 

 
การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย สํานักงาน
ตรัง  

1.10 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัด
เซาะชายทะเลบริเวณท่ีดินกุโบวมัสยิด
บานทุงเปลว ตําบลตะเสะ  อําเภอ
หาดสําราญ 

1 ความยาวของพื้นท่ีไดรับการ
กอสราง 180  เมตร  

25,000,000 สนง.โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

1.11 โครงการตลาดนัดการทองเท่ียว
จังหวัดตรัง(ผูซ้ือพบผูขาย) 

1 จํานวนผูประกอบการในฐานะผูซ้ือ 
100  ราย 

596,500 การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย สํานักงาน
ตรัง / สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดตรัง 

1.12 โครงการศูนยอนุรักษพะยูน 
บานเกาะมุกด 

3  583,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
ตรัง/สมาคมหยาดฝน 

1.13 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ชวยเหลือนักทองเท่ียว 

1 จํานวนผูเขารวมอบรมจํานวน  
100  คน  

116,300 สถานีตํารวจทองเท่ียว 4 
กองกํากับการ 5 กอง
บังคับการตํารวจ
ทองเท่ียว 

1.14 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณเกาะเหลาเหลียงเหนือ 

1 จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น  
จํานวน 5,000 คน  

1,000,000 อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
เภตรา 

1.15 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวจังหวัดตรัง 

1  2,000,000 สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง 

1.16 โครงการปนจักรยานทองเมือง
ประวัติศาสตรเย่ียมบานพระยารัษฎา 

1  500,000 สํานักงานทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดตรัง 

1.17 โครงการงานฉลองครบรอบ 101 ป 
ควนตําหนักจันทน อําเภอกันตัง 

1  300,000 สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง 

1.18 โครงการเทศกาลอาหารยอนยุค 
 เมืองพระยารัษฎาฯ 

1  400,000 สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง 

1.19 โครงการถนนคนเดิน ประจําป 2554 1 ประชาชนในอําเภอเมืองและ
อําเภอใกลเคียง  และ
นักทองเท่ียว  20,000 คน  

1,087,500 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

1.20 โครงการซอมปรับปรุงศาลากลางน้ํา
คลองลําชาน 

1 ซอมปรับปรุงศาลากลางน้ําคลอง
ลําชาน  5 หลัง 

217,650 เขตหามลาสัตวปาคลอง
ลําชาน อําเภอนาโยง 

1.21 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและ
กอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

1 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลและพื้น
ใกลเคียงไดใชประโยชนในแหลง
ทองเท่ียว จํานวน 2,049  คน 

8,000,000 อําเภอสิเกา (เทศบาล
ตําบลควนกุล) 

1.22 โครงการสงเสริมเผยแพร
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 

1  200,000 อําเภอสิเกา 

1.23 โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม 

3 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 40 คน  
- จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เขารวมโครงการ  10  โรงงาน  

300,000 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 

1.24 โครงการพัฒนาและปรับปรุง 
แหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีอนุรักษสัตวปา 

1 การบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 5 แหง 

1,656,800 เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาบรรทัด 

1.25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อการ
ทองเท่ียว 

1 ปรับปรุงภูมิทัศนชายหาดสําราญ
ประมาณ  18  กิโลเมตร 

500,000 อําเภอหาดสําราญ 

1.26 โครงการสรางเครือขายการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรปาไม 

4 -  จัดประชุมผูนําทองท่ี/ - 
เจาหนาท่ีสวนทองถิ่นและ
ประชาชนในการอนุรักษและการ
จัดทําแผนชุมชน 20 รุน 2,000 คน 
-  จังหวัดมีกลุมเครือขายภาค
ประชาชนในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไม  20 ตําบล 20  
เครือขาย 

1,330,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
ตรัง 
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1.27 โครงการจัดภูมิทัศนสวนสาธารณะ
หนองพรุยน  ต.หนองบอ อ.ยานตาขาว 

3  ปรับปรุงสวนสาธารณะหนอง
พรุยน  จํานวน  1 แหง  

  

2,566,800 อําเภอยานตาขาว
(องคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอ)  

1.28 โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาไมริมฝงแมน้ําตรัง 

3 - ปลูกตนไมประเภทไมเนื้อแข็ง
ยืนตนริมฝงแมน้ําตรัง  จํานวน 

10,000  ตน 
 - พื้นท่ีปาไมเพิ่มขึ้น    100  ไร  

1,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1.29 โครงการกอสรางทางเดินเทาน้ําตก
น้ําเค็ม และศาลา หมี่ท่ี 8 

1 สถานท่ีทองเท่ียวมีความสวยงาม  
และแปลกตาในพื้นท่ี  1 แหง  

3,811,000 องคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบือ อําเภอ
ยานตาขาว 

1.30 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง 
ริมแมน้ําตรัง  บานบินหยี หมู 5 
ตําบลตวนธานี อ.กันตัง 

3 ความยาวของเขื่อนท่ีไดรับการ
กอสราง  180   เมตร  

40,000,000 สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

1.31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะปายาง  หมูท่ี 4  
ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง 

1 -  ประชาชนไดใชประโยชนใน
สวนสาธารณะ รอยละ 50 
- มีความพึงพอใจในทัศนียภาพ
ของสวนสาธารณะ รอยละ   70    

3,500,000 องคการบริหารสวน
ตําบลนาโยงเหนือ อ.นา
โยง 

1.32 โครงการกอสรางเขื่อนริมคลอง 
ปะเหลียน บานใต ต.ทุงกระบือ  
อ.ยานตาขาว 

3 ความยาวของเขื่อนท่ีไดรับการ
กอสราง 175  เมตร 

17,500,000 สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

1.33 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง 
ริมแมน้ําตรัง  บานในลุม  หมูท่ี 3  
ต.ยานซ่ือ อ.กันตัง 

3 ความยาวของเขื่อนท่ีไดรับการ
กอสราง 150  เมตร 

20,000,000 สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง 

1.34 โครงการพัฒนาพื้นท่ีบานน้ําราบ  
หมูท่ี 7 
 

1 แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา
อยางย่ังยืน  1 แหง 

5,000,000 อําเภอนาโยงองคการ
บริหารสวนตําบลชอง  

1.35 โครงการจัดปรับปรุงภูมิทัศน 
หนองปรือ 
 

1 - ปรับปรุงสวนสาธารณะหนอง
ปรือ 1 แหง  

 

12,798,000 องคการบริหารสวน
ตําบลเกาะเปยะ อําเภอ
ยานตาขาว 

1.36 โครงการสะพานทางเทาศึกษา
ธรรมชาติปาชายเลนบานพระมวง   

1 - สะพานทางเทาศึกษาธรรมชาติ  
500 เมตร  
- ปายโครงการ  1 ปาย 

1,012,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
(สมาคมหยาดฝน) 

1.37 โครงการศูนยศึกษาระบบนิเวศนและ
เฝาระวังปาชายเลน อําเภอหาด
สําราญ 

3  -มีแหลงศึกษาระบบนิเวศลัเฝา
ระวังปาชายเลนชุมชน 1 แหง 
- เสนทางศึกษาธรรมชาติ 300 
เมตร  

960,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
ตรัง/สมาคมหยาดฝน 

1.38 โครงการการจัดการพื้นท่ีชุมน้ําจืด 
เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศนโดย
ชุมชน 

1 - เกิดการเรียนรูระบบนิเวศปาสาคู
ท่ีสมบูรณสามารถใชประโยชนได
จริง  1  หลัง 
 - เกิดกลุมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในพื้นท่ีชุมน้ําจืด 1  กลุม  

565,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
ตรัง/สมาคมหยาดฝน 

1.39 โครงการฟนฟูปาชายเลนโดยชุมชน
บานปากปรนออก  

3 - แตงสางปาชายเลน  50  ไร  
- ปลูกปาชายเลน  10,000   ฝก 
-ปลอยพันธุสัตวน้ํา  20,000  ตัว 

 

153,010 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
(สมาคมหยาดฝน) 
 

1.40 โครงการศูนยขอมูลและการจัดการ
หอยนางรมลุมน้ําปะเหลียนอยางย่ังยืน 

 

3 ศูนยขอมูลและการจัดการหอย
นางรมลุมน้ําปะเหลียน  1 แหง 

 

1,424,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
(สมาคมหยาดฝน) 
 

1.41 โครงการศูนยธนาคารขยะ   
อําเภอหาดสําราญ 

 

3 เกิดศูนยธนาคารขยะ  3  ศูนย 316,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
(สมาคมหยาดฝน) 
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1.42 โครงการปรับปรุงท่ีพักเพื่อการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศนโดยชุมชน  

1 ท่ีพักมีความสะอาด   สวยงาม
สําหรับรองรับนักทองเท่ียว 1 แหง 

196,050 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
(สมาคมหยาดฝน) 
 
 

1.43 โครงการสรางศูนยการเรียนรุและ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนภูผาเมฆ
จังหวัดตรัง  

1 ศูนยการเรียนรูและจัดการ
ทองเท่ียว  1 หลัง 

100,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
(สมาคมหยาดฝน) 
 
 

1.44 โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูระบบ
นิเวศนปาตนน้ําเทือกเขาบรรทัด  

3 เกิดศูนยการเรียนรูระบบนิเวศปา
ตนน้ํา  1 แหง  

100,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
(สมาคมหยาดฝน) 

 รวมโครงการของจังหวัด   194,089,110  

 2.  โครงการกระทรวง     
2.1 โครงการผลิตขยะเปนพลังงานใน

แหลงทองเท่ียว 
2  10,000,000 กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 
 

2.2 โครงการฝกอบรมราษฎรท่ีมีภูมิลําเนา
ใกลเขตปาท่ีเปนแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดตรังในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
และการอนุรักษฟนฟูแหลงทองเท่ียว
ของจังหวัดตรังเพื่อสรางเครือขาย
กลุมอนุรักษทรัพยากรฯ ( ทสจ. )   

3  1,200,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง 

2.3 โครงการจัดต้ังกลุมยุวมัคคุเทศกดาน
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตพื้นท่ี
ทางทะเล 

1  200,000 สวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนท่ี  3 

2.4 โครงการจัดสารคดีเพื่อสง 
เสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน 
ปาชายเลนและพื้นท่ีทางทะเล  และ
ชายฝงของจังหวัดตรัง 

1  3,000,000 สวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 3  

2.5 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพบอน้ํารอนกันตัง  
( ควนแคง ) อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

1  28,000,000 วนอุทยานบอน้ํารอน
กันตัง 

2.6 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การอนุรักษสัตวปา 
 

  1,155,862 เขตรักษาพันธสัตวปา
เขาบรรทัด 

2.7 โครงการแผนงบประมาณสรางสมดุล
ของการใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ งานอนุรักษฟนฟู 
วิจัยและพัฒนาปาไม 
 

3  3,196,890 สถานีควบคุมไฟปา 

2.8 แผนงบประมาณสรางสมดุลของการ
ใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงการการ
บริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยการมี
สวนรวมของชุมชนกิจกรรมทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 
 

3  812,020 อุทยานแหงชาติเขาปู - 
เขายา 
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ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

2.9 แผนงบประมาณสรางสมดุลของการ
ใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาตาม
แนวพระราชดําริ 
 

3  114,000 อุทยานแหงชาติเขาปู - 
เขายา 

2.10 โครงการสํารวจและพัฒนาแหลงน้ํา
บาดาล  เพื่อสนับสนุนน้ําด่ืมสะอาดให
ดรงเรียนท่ัวประเทศ   

3  8,310,000 สนง.ทรัพยากรน่ํา
บาดาล 
เขต 6 กรมทรัพยากรน่ํา
บาดาล 

2.11 โครงการจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบาน
ภัยแลงท่ัวประเทศ 

3  1,440,000 สนง.ทรัพยากรน่ํา
บาดาล 
เขต 6 กรมทรัพยากรน่ํา
บาดาล 

2.12 แผนงานสรางสมดุลของการใช
ประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมงาน
อนุรักษฟนฟูวิจัยและพัฒนาปาไม
กิจกรรมยอยงายจัดการลุมน้ํา 

3  2,850,000 หนวยจัดการตนน้ําแมน้ํา
ตรัง 

2.13 แผนงานสรางสมดุลของการใช
ประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

3  2,274,400 เขตหามลาสัตวปาหมู
เกาะลิบง 

2.14 โครงการปรับปรุงทาเรือปากเมง 1  50,000,0000 สํานักงานขนสงทางน้ํา 
ท่ี 5 สาขาตรัง 

2.15 โครงการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นจังหวัดตรัง 
 

2  2,000,0000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ตรัง 

2.16 โครงการจัดทําแผนขอมูลของ
ทรัพยากรสัตวน้ําในจังหวัดตรัง 

3  500,000 มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

2.17 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกนําชม
สถานท่ีทองเท่ียวภายในมหาวิทยาลัย
ราชมงคลศรีวิชัยราชมงคล  วิทยาเขต
ตรัง : ปาชายเลน/ชายหาด/
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา /เสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ 

1  60,000 มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

2.18 โครงการสรางแกนนําเยาวชนรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1  60,000 มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

2.19 โครงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแกนักเรียน นักศึกษา   
และเยาวชนในจังหวัดตรัง 

3  200,000 มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 รวมโครงการกระทรวง   583,373,172  

3. โครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

    

3.1 โครงการกอสรางบันไดทาน้ํา  ตําบล
ยานซ่ือ  อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2  500,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.2 โครงการกอสรางหอยคอยชมทิวทัศน
จุดชมวิว  ม.1  เกาะสุกร 

1  5,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.3 สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษโครงการศึกษาระบบนิเวศก 
ปาชายเลน  และชมน้ําพุรอนในเขต 
ปาชายเลน  โดยการลองเรือแคนู 

1  5,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทอง
เทียวเชิงอนุรักษ  ม.6 ต.หนองบัว 
อ.รัษฎา   

 
1 
 

 
 

500,000 
 

องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 
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3.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตก           
โตนเตะ   ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน   

1  5,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ี
ทองเท่ียวบริเวณถ้ําเจ็ดยอด  ม.4  
ต.บอหิน  อ.สิเกา   

1  5,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสาธารณะ
อางเก็บน้ําชลประทานกะลาเส           
อ.สิเกา  จ.ตรัง 

1  5,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.8 โครงการฝกอบรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1  1,500,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.9 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวภูผาหมอก อ.ยานตาขาว 

1  10,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

3.10 โครงการนิทรรศการภายในศูนย
ประวัติศาสตรเมืองกันตัง  อ.กันตัง 

1    3,000,000 เทศบาลเมืองกันตัง 

3.11 โครงการจัดสัปดาหแหงการทองเท่ียว
ทางทะเลอันดามัน  และอาหารทะเล
กันตัง 

1  3,000,000 เทศบาลเมืองกันตัง 

 
3.12 

โครงการจัดทําส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธงานประเพณี/กิจกรรมท่ี
สําคัญของเทศบาลเมืองกันตัง 

1  200,000 เทศบาลเมืองกันตัง 

3.13 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวน้ําตกรอยช้ันพันวัง  
ต.อาวตง  อ.วังวิเศษ 

1  1,006,000 อ.บ.ต.อาวตง 

3.14 โครงการพัฒนาการทองเท่ียวตําบลนา
หมื่นศรี  หมูท่ี 6 ตําบลนาหมื่นศรี  
อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

1  4,003,437 อ.บ.ต.นาหมื่นศรี 

3.15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําพรุจุด 1  500,000 อ.บ.ต.บางดี 
3.16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถาน

ภูเขาสวย  ต.บางดี  อ.หวยยอด 
1  500,000 อ.บ.ต.บางดี 

3.17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทะเล         
สองหอง  ต.บางดี  อ.หวยยอด 

1  500,000 อ.บ.ต.บางดี 

 รวมโครงการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  
55,909,437

 

4. โครงการความรวมมือ 
    กบัภาคเอกชน 

    

4.1 โครงการทําความสะอาดบานปลา   
ณ หาดปากเมง  อ.สิเกา 

3  200,000 หอการคาจังหวัดตรัง 

4.2 โครงการเทศกาลหมูยาง 1  500,000 หอการคาจังหวัดตรัง 
4.3 โครงการจัดงานวิวาหใตสมุทร 1  5,000,000 หอการคาจังหวัดตรัง 

 รวมโครงการ 
ความรวมมือกบัภาคเอกชน 

  
5,700,000 

 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   839,071,719  
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แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

วิสัยทัศน :  สวรรคแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   เมืองแหงการเรียนรู  
พัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  สงเสริมใหเปนเมืองการศึกษา  
 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพ 
 
 

กลยุทธ 
1. พัฒนาหมูบาน/ชุมชนใหมีส่ิงแวดลอมท่ีดี มีความปลอดภัยและมีระบบปองกันบรรเทาสาธารณภัยท่ีเหมาะสม 
2. สงเสริมใหประชาชนดูแลสุขอนามัย โดยมีท้ังมาตรการปองกันและรักษาโรคภัย 
3. สงเสริมและดูแลแรงงานในทุกๆดาน ต้ังแตการมีงานทํา ความปลอดภัย สวัสดิการ และการพัฒนาทักษะ

อาชีพ ตลอดจนการประกันสังคม 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในวัยเรียน นอกวัยเรียน ไดมีการศึกษาเรียนรูเต็มพื้นท่ี โดยเนนคุณภาพ 

คุณธรรม และจิตสํานึกความเปนไทย 
5. ใหการดูแลผูดอยโอกาสในหมูบาน/ชุมชน ในดานการสงเคราะหและดานการจัดสวัสดิการสังคมตามสมควร 
6. สงเสริมกระบวนการเรียนรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อใหชุมชนพึ่งตนเองดานพลังงาน 

 
ความสอดคลองกับกลยุทธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
 

���� การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียวและบริการของจังหวัด 
���� การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  สรางความมั่นคงของประชาชน  ตลอดจนการบํารุงศาสนา  และสงเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม 
���� การอนุรักษ   ปองกัน  และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 
���� การปองกัน   ปราบปราม  และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
����  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ 

 
 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ผ
ล

ผ
ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ 
 ( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

 1. โครงการของจังหวัด     

1.1 สานฝนผูยากไร  ผูสูงวัย เสริมสายใย
ภูมิปญญา 

2  -ผูสูงอายุไดรับการดูแล   แกไข
ปญหาดานท่ีอยูอาศัยจํานวน                  
100  คน 
-  ครอบครัวผูดอยโอกาสท่ีประสบ
ปญหาดานท่ีอยูอาศัยไดรับการ
ชวยเหลือ  จํานวน  20 ครอบครัว 

2,830,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

1.2 โครงการเครือขายความปลอดภัย 
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดตรัง 

4  -  การต้ังจุดตรวจจุดสกัดในพื้นท่ี  
จํานวน  100/ป  
- ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย 
จํานวน 3,132  ครั้ง/ป  

550,000 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดตรัง 

1.3 เสริมพลังความหวงใย ใสใจเด็กและ
เยาวชน 

2 -  ครอบครัวท่ีประสบปญหาไดรับ
ความรูความเขาใจทักษะชีวิตและ
ทักษะการเล้ียงดูเด็กยุคใหม  
จํานวน  500  ครอบครัว  
- เด็กและเยาวชนไดรับความรู  
ทักษะในการปองกันตนเองและ
ทักษะในการใชชีวิตท่ีเหมาะสม  
หางไกลยาเสพติด ส่ิงย่ัวยุตางๆ  
จํานวน  100 คน  

1,145,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

1.4 โครงการปองกันและปราบปราม 
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม 

3 พื้นท่ีปาไมถูกบุกรุกทําลายลดลง
นอยกวารอยละ  5  ของปท่ีผานมา  
จํานวน  150  ไร   

3,300,000 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง 

1.5 โครงการรวมพลังสรางตรังเขมแข็ง
อยางประณีต 

2 รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชนตาม
เกณฑท่ีกําหนดรอยละ  85 

2,000,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

แบบ จ.2 
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หนวยดําเนินการ  

1.6 โครงการเสวนาผูนําทองถิ่น ผูนํา
ทองท่ี ผูนําศาสนา เพื่อแกไขปญหา
ความมั่นคง 

4 จัดเสวนาผูนําในพื้นท่ี  จํานวน  6  
ครั้ง/ป  

500,000 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดตรัง  

1.7 ปองกันและบําบัดรักษาฟนฟู
สมรรถภาพ  ผูติดยาเสพติดแบบ
บูรณาการ 

4 -  จํานวนผูติดยาเสพติดไดรับการ
บําบัดครบตามเกณฑ  รอยละ  85 
-  มีการจัดต้ังชมรมทูบีนัมเบอรวัน
และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทุกอําเภอจํานวน                     
10  แหง 

870,000 ศตส.จังหวัดตรัง 

1.8 บูรณาการงานปองกันและแกไข 
ปญหาเอดส 

2  -  อัตราการติเช้ือเอดสในทหาร
เกณฑ    รอยละ  0.5  
 -อัตราการติเช้ือเอดสในหญิงมี
ครรภ  รอยละ  0.5  

2,610,000 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

1.9 เตรียมความพรอมรับสถานการณภาวะ
คุกคามดานสุขภาพและภัยพิบัติ 

2 อําเภอท่ีมีความพรอมในการรองรับ
สถานการณฉุกเฉินในการเกิด
อุบัติภัย  จํานวน  10  อําเภอ   

500,000 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 
 

1.10 สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 2 -  ศิลปนพื้นบาน  จํานวน 30  คณะ  
-  เด็ก/เยาวชน/ประชาชนในจังหวัด
ตรังและนักทองเท่ียว  จํานวน  
20,000 คน 

1,130,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ตรัง 

1.11 โครงการสงเสริมศูนยเรียนรูชุมชน 
ดานพลังงานทดแทน 

3  
 
 
 

150,000 สนง.พลังงานจังหวัด
ตรัง 

1.12 แขงขันกีฬานักเรียนอนุบาล สพท.ตรัง 
เขต 1 และ2 ประจําป 2554 

2 นักเรียนอนุบาลไดรับการพัฒนาทุก
ดานทางกาย สังคม  สติปญญา  
ตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรม  1  วัน  

757,580 สนง.เขตพพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต1 
และ2 

1.13 งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมพลังปญญาพัฒนาเด็กตรัง 

2 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการ
พัฒนาทุกดาน  ทางกาย  อารมณ   
สังคม  สติปญญา  ตลอดจน
คุณธรรม   จริยธรรม  3  วัน  

1,587,500 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต1 
และ2 

1.14 สงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จังหวัดตรัง 

2 - ผลงานวิจัย /โครงการ/
ส่ิงประดิษฐจากนักเรียน  11  
โครงการ 
 - นักเรียนไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มศักยาภาพทางดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร  33 คน  
 - นักเรียนมีการพัฒนาไปสูความ
เปนนักวิจัย  นักประดิษฐ ท่ีมี
ความสามารถ  33  คน 

711,200 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต1 

1.15 โครงการสงเสริมพัฒนาและขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก
ประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและ
ท่ัวถึง   

2 -ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา
ภาคบังคับ 97โรงเรียน  
-ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  92  โรงเรียน  
- เยาวชนทุกกลุม  ทุกประเภทไดรับ
การพัฒนาศักยาภาพท่ีเหมาะสม  
92  โรงเรียน   

3,962,851 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต1 

1.16 โครงการขยายโอกาสและสรางความ  
เสมอภาคทางสังคม 

2 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
5  อําเภอ  ของ  สพท. ตรัง  เขต 2 
ไดเขาเรียน รอยละ 100   

6,130,400 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต 2 

1.17 โครงการพัฒนาภาคีเครือขายเพื่อ
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูเรียน 

2 -  นักเรียน  ชุมชน  มีความเขาใจใน
การรวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอม  600  
คน  
 -พัฒนาผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน 
เพื่อสรางความเขมแข็งตามหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียง  600  คน  
   

1,406,000 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต 2 
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1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน 
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2 -  สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 42  โรงเรียน  
 - สถานศึกษาในสังกัดใชเครื่องมือ
วัดและประเมินผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  42  โรงเรียน   
 

1,100,000 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต 2 

1.19 โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบ 
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

2 -  หมูบานตนแบบผานเกณฑ  รอย
ละ 100  
 - อัตราปวย/ตายดวยโรค DM/HT 
ลดลง  รอยละ  5  

400,000 อําเภอกันตัง
(เครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอกันตัง) 

1.20 โครงการปรับปรุงส่ิงอํานวยความ
สะดวกในอาคารท่ีวาการอําเภอ  
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 

2 -  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
รอยละ 85  
-  จํานวนผูรับบริการ  50,000  คน  

1,000,000 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดตรัง  

1.21 พัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดตรัง 

 - จํานวนครู  กศน.ท่ีไดรับการอบรม  
148  คน 
- จํานวนบุคลากรหองสมุดท่ีไดรับ
การอบรม  20  คน  
 - กศน. ตําบลท่ีไดรับการพัฒนา
เปนตนแบบ  10  แหง 

1,500,000 กศน.จังหวัดตรัง 

1.22 เสริมพลัง สรางสรรคสังคม 
ปงบประมาณ 2554 

2 
 
 

-  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูแนวทางการสรางสังคม  
สวัสดิการ ฯ จํานวน  500  คน  
 - จํานวนผูประสบปญหาทางสังคม
ไดรับการชวยเหลือ  100  คน  

327,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

1.23 โครงการจัดต้ังศูนยเฝาระวังทาง
วัฒนธรรมประจําจังหวัดตรัง/อําเภอ
และในสถานศึกษา จังหวัดตรัง 

4 -  เจาหนาท่ีและคณะกรรมการศูนย
เฝาระวังทางวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด/อําเภอ  300  คน  
- ศุนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมระดับ
อําเภอ/จังหวัด  10 แหง  

300,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ตรัง 

1.24 โครงการการจัดงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : สานฝนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน สพท.เขต 2 

2  -จํานวนผูเขารวมกิจกรรม – เขาชม
งาน   30,000  คน 
 - ความพึงพอใจของนักเรียน – ครู 
ท่ีรวมกิจกรรม รอยละ  80  

3,000,000 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต 2 

1.25 โครงการพัฒนาเสริมสราง
ประสิทธิภาพผูนําชุมชนในการพัฒนา
และบริหารจัดการปญหาตางๆ ในพื้นท่ี 

2 ทุกหมูบานมีผูนําชุมชนทีมี
ประสิทธิภาพ  มีความรู แกไข

ปญหาในพื้นท่ี  1,600  คน  

450,000 อําเภอสิเกา 

1.26 โครงการเสริมสรางศักยภาพใหกับ
ผูนําชุมชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

4 หมูบานมีความพรอมในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  214   
หมูบาน 

1,060,000 สนง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

1.27 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย 4 หมูบานมีความพรอมในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   214 
หมูบาน 

900,000 สนง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

1.28 โครงการอบรมและติดตามผลการ 
เฝาระวังเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียง
ความเบ่ียงเบนทางพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมของสังคม อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง   ป 2553 

4 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
โรงเรียน  14 แหง  70  คน 
- เด็กและเยาวชนในหมูบาน  83 
หมูบาน  13 ตําบล  80  คน  

150,000 อําเภอกันตัง 

1.29 โครงการติดต้ังเสาไฟไฮท เมสท
(High Mast) สนามฟุตบอลเทศบาล
เมืองกันตัง 

2 -  เสาไฟ Hight  Mast  จํานวน 4 
ตน 
 - โคมไฟพรอมหลอดเมทัสเฮไลท 
จํานวน  12  ดวง  /ตน รวม  48 
ดวง 
 - หมอแปลงไฟฟา  จํานวน 4 ชุด  
 

5,600,000 อ.กันตัง (เทศบาล
เมืองกันตัง) 

1.30 โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไท 
องคราชัน 84 พรรษา 

2 จํานวนบานท่ีกอสราง  ตอเติมและ
ซอมแซม  6 หลัง 
 

600,000 อําเภอนาโยง 
(อบต.ละมอ) 
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1.31 โครงการบานเรือนสะอาด  
ธรรมชาติคงอยู พัฒนาสูความ
พอเพียง 

2 -ประชาชนจัดบานเรือนและบริเวณ
บานของหมูบานใหสวยงาม  รอยละ  
80  
 -นอมนําปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
ไปใชในวิถีชีวิต   รอยละ  80 

540,000 อําเภอสิเกา 

1.32 โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑ
พื้นบาน 

 จํานวนพิพิธภัณฑพื้นบาน  1 หลัง 1,670,000 องคการบริหารสวน
ตําบลนาหมื่นศรี 

1.33 โครงการกอสรางหองสมุดรถไฟ 
เพื่อประชาชน 

2 -  ซอมแซมตัวถังรถไฟ  3  ตู 
 - ตกแตงภายในหองสมุด  3 ตู  
 - สรางฐานวางตูรถไฟ  1 แหง  

3,000,000 อําเภอกันตัง 
(เทศบาลเมืองกันตัง) 

1.34 โครงการจัดหาส่ือ และครุภัณฑ
สําหรับหองสมุดรถไฟอําเภอกันตัง 

2 -  จํานวนหนังสือ 3250 เลม 
 - วัสดุสํานักงาน  10 รายการ 
- จํานวนครุภัณฑ  13  รายการ 

1,500,000 กศน.จังหวัดตรัง 

1.35 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 2 - ประชาชนไดรับผลประโยชจาก
โครงการ 36  ครั้ง  
-  การมีสวนรวมของประชาชนใน
การประกอบกิจกรรม 18,000  คน 
- ลดคาใชจายในครัวเรือน 300,000   
บาท  
 

35,000,000 อําเภอนาโยง 
(เทศบาลตําบลนาโยง
เหนือ) 

1.36 โครงการพัฒนาการกีฬาจังหวัดตรัง 2 เยาวชน  ประชาชนและนักกีฬา  ได
เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา  1 
กิจกรรม   
 

8,246,000 สํานักงานทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดตรัง 

1.37 โครงการจัดซ้ือท่ีดินกอสราง 
สนามกีฬากลางประจําตําบล 

2 สนามกีฬากลางระดับอําเภอ 1 แหง  10,000,000 อําเภอนาโยง 
(เทศบาลตําบลนาโยง
เหนือ) 

รวมโครงการของจังหวัด   
106,483,531

 

 2.  โครงการกระทรวง     
2.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการ

รวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) 
1  60,000 

 
สํานักงานอุตสาหรรม
จังหวัดตรัง 

2.2 โครงการสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค 

1  85,000 สํานักงานอุตสาหรรม
จังหวัดตรัง 

2.3 โครงการปองกันผลกระทบดานมลพิษ
สถานประกอบการ 

1  20,000 
 

สํานักงานอุตสาหรรม
จังหวัดตรัง 

2.4 โครงการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดสาขาอุตสาหกรรมและเหมือง
แร 

1  110,000 
 

สํานักงานอุตสาหรรม
จังหวัดตรัง 

2.5 โครงการเฝาระวังและเตือนภัยทาง
สังคม 

2  100,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.6 โครงการบริหารนโยบาย แผน และ
กลไกดานการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

2  100,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.7 โครงการสงเสริมประสานและ
ดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหา
ทางสังคม (เด็ก เยาวชน คนพิการ 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสผูติดเช้ือเอดส 
และครอบครัว) 

2  2,500,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.8 โครงการปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย  ตาม พ.ร.บ.ปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551 

2  300,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.9 โครงการศูนยการใหและการชวยเหลือ
สังคม 
 

2  170,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 



 
- 23 - 

 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ผ
ล

ผ
ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ 
 ( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

2.10 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนและเสริมสรางพลังครอบครัวสู
พลังครอบครัวเขมแข็ง 

2  1,100,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.11 โครงการออกหนวยบริการสังคม 2  100,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.12 โครงการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมและสงเสริมการมีสวนรวมของ
เครือขายเพื่อการพัฒนาสังคม 

2  400,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.13 โครงการสนับสนุนบทบาทสภาเด็ก
และเยาวชนเพื่อการพัฒนาเครือขาย
เด็กและเยาวชนสรางสรรคสังคม 

2  500,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.14 โครงการศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหง
ครอบครัว 

2  150,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.15 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก 2  370,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.16 โครงการสงเสริมการจัดงานศพ
ผูสูงอายุตามประเพณี 

2  400,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษ
2.17ยจังหวัดตรัง 

2.17 โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม.เพื่อ
เปนเครือขายในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรสังคม 

2  230,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.18 โครงการขยายผลอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.) 

2  800,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.19 โครงการเสริมสรางศักยภาพคนพิการ
และสรางความมั่นคงทางสังคมอยาง
ย่ังยืนโดยชุมชน (CBR) 

2  450,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.20 โครงการสงเสริมเครือขายเพื่อการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

2  100,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดตรัง 

2.21 โครงการครอบครัวสุขสันตเรารักวัน
อาทิตย 

2  312,000 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

2.22 โครงการตนกลาคุณธรรม 2  103,800 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

2.23 โครงการเด็กไทยรูรักษหวงใยตนเอง 2  40,450 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

2.24 โครงการสงเสริมความเขมแข็งของ
เครือขายในการพัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อปองกันการกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว 

2  36,500 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

2.25 โครงการอบรมใหความรูแกสตรีเพื่อ
ปองกันการถูกลอลวง 

  70,000 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

2.26 โครงการสงเคราะหเด็กในครอบครัว
ชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝาก
เล้ียงตามบาน(เด็กในครอบครัว
ยากจน) 

2  100,000 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

2.27 โครงการสงเคราะหเด็กในครอบครัว
ชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝาก
เล้ียงตามบาน(เด็กในครอบครัว
อุปถัมภ) 

2  67,000 บานพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

2.28 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยบริการทางสังคมแบบมี
สวนรวม 

2  930,200 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 
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2.29 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมเชิงบูรณาการใน
ระดับพื้นท่ี 

2  460,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.30 โครงการสงเสริมและพัฒนาสังคมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2  230,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.31 โครงการสงเสริมความรูและฟนฟูการ
ประกอบอาชีพ 

2  340,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.32 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรภารกิจของศูนยพัฒนาสังคม 

2  100,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.33 โครงการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุ 

2  470,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.34 โครงการสรางชีวิตใหมใหสตรีใน
ชนบท 

2  1,600,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.35 โครงการศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหง
ครอบครัว 

2  2,056,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.36 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก 2  475,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.37 โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดี
เพื่อสรางสรรคสังคม 

2  100,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.38 โครงการคุณธรรม  จริยธรรม ระดับ
ชุมชน 

2  100,000 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี 14 ตรัง 

2.39 โครงการเสริมสรางสนับสนุนเครือขาย
ใหบริการฝกอาชีพ จัดหางานสราง
อาชีพเสริม 

1  325,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

2.40 โครงการบริหารจัดการฝกอาชีพจัดหา
งาน สรางอาชีพเสริมเชิงบูรณาการ 

1  461,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

2.41 โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงาน 

1  630,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

2.42 โครงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 1  2,798,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดตรัง 

2.43 โครงการมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง 1  425,000 สนง.จัดหางานจังหวัด
ตรัง 

2.44 โครงการสงเสริม พัฒนาและกํากับ
ดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบ 

1  902,000 สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จังหวัดตรัง 

2.45 โครงการแรงงานมีฝมือเพื่อเพิ่มโอกาส
เขาสูภาคการผลิตและบริการ 

2  10,437,000 ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงาน จ.ตรัง 

2.46 โครงการการใหความคุมครอง
ประกันสังคมแก ลูกจาง ผูประกันตน  

2  2,952,000 สนง.ประกันสังคม
จังหวัดตรัง 

2.47 โครงการสรางจิตสํานึกในการใช
พลังงานสําหรับเยาวชนและครูใน
สถานศึกษา 

2  76,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

2.48 โครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนใน
ระดับชุมชน 

2  2,890,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

2.49 โครงการฝกอบรมเยาวชนไทยเพื่อ
เสริมสรางความรูดานคุณภาพและ
ความปลอดภัย 

2  2,30,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

2.50 โครงการผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก
เทือเขาบรรทัด 

1  10,000,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

5.51 โครงการตรวจตราสถานประกอบการ
น้ํามันเช้ือเพลิงและกาซดานความ
ปลอดภัย 

2  560,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

2.52 โครงการรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูในการอนุรักษพลังงานแก
ประชาชน นักเรียน และพระสงฆ 

2  76,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดตรัง 

2.53 โครงการคายเยาวชนสมานฉันท
จังหวัดตรัง 

2  70,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 



 
- 25 - 

 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ผ
ล

ผ
ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ 
 ( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

2.54 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูรอน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

2  150,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.56 โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน
จังหวัดตรัง 

2  35,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.57 โครงการอุดหนุนสงเสริมการเรียนรู 
ศาสนพิธี จังหวัดตรัง 

2  55,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.58 โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนท่ี
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใชมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดตรัง 

2  65,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.59 โครงการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
จังหวัดตรัง 

2  55,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.60 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเทศกาล
เขาพรรษา จังหวัดตรัง 

2  20,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.61 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม 
จังหวัดตรัง 

2  70,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.62 โครงการจัดสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา จังหวัดตรัง 

2  65,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.63 โครงการเมืองไทยคนดี จังหวัดตรัง 2  10,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง 

2.64 โครงการยกระดับการศึกษาประชากร
วัยแรงงาน 

1  21,871,000 สนง.กศน.ตรัง 

2.65 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

1  1,400,000 สนง.กศน.ตรัง 

2.66  
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

 
2 

 
 

 
300,000 

 
สนง.กศน.ตรัง 

2.67 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 

2  700,000 สนง.กศน.ตรัง 

2.68 โครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1  900,000 สนง.กศน.ตรัง 

2.69 โครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 2  1,652,000 สนง.กศน.ตรัง 
2.70 โครงการรณรงคเสริมสรางคานิยมและ

วัฒนธรรมสันติวิธีในสถานศึกษา 
2   - สนง.ยุติธรรมจังหวัด

ตรัง 
2.71 โครงการประชาสัมพันธสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดและรณรงคเพื่อลด
ความขัดแยง 

2  440,000 สนง.ยุติธรรมจังหวัด
ตรัง 

2.72 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
กระบวรการยุติธรรมกระแสหลัก 

2  400,000 สนง.ยุติธรรมจังหวัด
ตรัง 

2.73 โครงการจัดทําบัญชีไกลเกล่ียขอ
พิพาทประจําศูนยยุติธรรมชุมชนและ
บริหารจัดการความขัดแยง  โดยศูนย
ยุติธรรมชุมชน ( ดําเนินงานในพื้นท่ี 
ท่ีศูนยฯ อยูแลว )  

2  25,000 สนง.ยุติธรรมจังหวัด
ตรัง 

2.74 โครงการเครือขายยุติธรรมชุมชน 2  47,000 สนง.ยุติธรรม จ.ตรัง 
2.75 โครงการสรางความรวมมือระหวาง

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

2  100,000 สนง.ยุติธรรม จ.ตรัง 

2.76 โครงการพัฒนากระบวนการใหบริการ
ของหนวยงาน 

2  215,000 สนง.ยุติธรรม จ.ตรัง 

2.78 โครงการผูถูกคุมความประพฤติทํางาน
บริการสังคม  

2  15,000 สนง.คุมประพฤติ          
จ.ตรัง 

2.79 โครงการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
  

2  109,000 สนง.คุมประพฤติ          
จ.ตรัง 
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ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ 
 ( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

2.80 โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ 
 

2  150,000 สนง.คุมประพฤติ          
จ.ตรัง 

2.81 โครงการเครือขายยุติธรรมชุมชน 2  400,000 สนง.คุมประพฤติ          
จ.ตรัง 

2.82 โครงการบําบัดรักษาผูเสพยา/ 
ติดยาเสพติดระบบบังคับคดี  

2  700,000 สนง.คุมประพฤติ          
จ.ตรัง 

รวมโครงการกระทรวง   78,186,950  

3. โครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

    

3.1 โครงการสงสริมการศึกษางานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2  200,000 องคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดตรัง 

3.2 โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาค
จังหวัดตรังในการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอยางย่ังยืน 

  2,500,000 เทศบาลนครตรัง 

3.3 โครงการกอสรางถนนแอสฟสติกคอ
นกรีตและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
ทางเทาถนนขนานทางรถไฟ   
ชวงหวยยอด-ตรัง  

  96,000,000 เทศบาลนครตรัง 

3.4 โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา
ทุงแจง อ.เมืองตรัง 

  1,320,000 เทศบาลนครตรัง 

3.5 โครงการสงเสริมดนตรีไทยและ
นาฎศิลป 

  1,700,000 เทศบาลนครตรัง 
 

3.6 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ
ตาง ๆ 

  300,300 เทศบาลนครตรัง 

3.7 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ   2,946,000 เทศบาลนครตรัง 
3.8 โครงการอบรมดานยาเสพติด ส่ีมุม

เมือง 
  300,000 เทศบาลนครตรัง 

3.9 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมและเพื่อความ
เขมแข็งของชุมชน 

  832,000 เทศบาลนครตรัง 

      
3.10 โครงการปรับปรุงระบบน้ําสะอาด   200,000 อ.บ.ต.ยานซ่ือ 
3.11 โครงการจัดหาอุปกรณปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
  100,000 อ.บ.ต.ยานซ่ือ 

3.12 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติ / จัดต้ังหนึ่งตําบล หนึ่งทีม
กูภัย 

  100,000 อ.บ.ต.ยานซ่ือ 

 รวมโครงการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  
106,498,300

 

4. โครงการความรวมมือกับ
ภาคเอกชน 

    

-   -  
รวมโครงการ 

ความรวมมือกบัภาคเอกชน 
  - 

 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   291,163,781  
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แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

วิสัยทัศน : สวรรคแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เมืองแหงการเรียนรู พัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 :  การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ 
1. พัฒนาศูนยบริการรวม 
2. พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสารภาครัฐและภาคประชาชน 
3. เตรียมความพรอมของหนวยงานและองคกรเพื่อเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. ประกาศรับรองผลการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรท่ีผานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ 

           ภาครัฐระดับจังหวัด 
5. สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการขับเคล่ือนพัฒนาจังหวัดตรัง  
6. สงเสริมประชาคมการเรียนรูและการส่ือสารสาธารณะ 
7. สนับสนุนการมีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 
8. ประสานความรวมมือเพื่อแกปญหาความขัดแยงเชิงพื้นท่ี 

 
 ความสอดคลองกับกลยุทธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
 

���� การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียวและบริการของจังหวัด 
���� การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  สรางความมั่นคงของประชาชน  ตลอดจนการบํารุงศาสนา  และสงเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม 
���� การอนุรักษ   ปองกัน  และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 
���� การปองกัน   ปราบปราม  และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
���� การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ 
 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ผ
ล

ผ
ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

 1. โครงการของจังหวัด     

1.1 โครงการจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดตรัง (GPP) 

5 ตัวช้ีวัดรอยละของความ
ครอบคลุม  ถูกตองทันสมัยของ
ฐานขอมูล GPP รอยละ  100   

750,000 สนง.คลังจังหวัดตรัง 

1.2 โครงการพัฒนาศูนยบริการรวม
จังหวัด/อําเภอ 
 

5 -  ความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ  85 
- จํานวนผูรับบริการ  50,000  คน   

 

3,000,000 ทําการปกครองจังหวัด
ตรัง(กลุมงานปกครอง) 

1.3 จัดทําศูนยขอมูลเรือนจําจังหวัดตรัง 
 

5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
รอยละ  90   

200,000 เรือนจําจังหวัดตรัง 

1.4 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ 
ขอมุลสารสนเทศภาคการเกษตรและ
จัดทําแผนพัฒนาสินคาเกษตรหลัก 

5 มีระบบใหบริการขอมูลสารสนเทศ
เกษตรครอบคลุมดานพืช  ดาน
ปศุสัตวและดานประมง เผยแพร
ดาน web side  จํานวน 1 ระบบ  

 

340,000 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดตรัง 

รวมโครงการของจังหวัด   4,290,0000  

 2.  โครงการกระทรวง     
2.1 โครงการจัดทําแผนประหยัดพลังงาน

ในระดับจังหวัด 
 

5  259,000 สํานักพลังงานจังหวัด
ตรัง 

2.2 โครงการบริหารจัดการศูนยบริการ
ขอมูลพลังงานจังหวัด 
 

5  1,000,000 สํานักพลังงานจังหวัด
ตรัง 

2.3 โครงการงบบริหารจัดการของ 
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

5  10,000,000 สํานักงานจังหวัดตรัง 

2.4 โครงการเครือขายสานเสวนาเพื่อสันติ
ธรรมและลดความขัดแยงในชุมชน 
 

5  1,500,000 สํานักงานจังหวัดตรัง/
สภาพัฒนาการเมือง 

รวมโครงการกระทรวง   12,759,000  

แบบ จ.2 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ผ
ล

ผ
ลิ

ต
  

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  

 
งบประมาณ  
( บาท )  

หนวยดําเนินการ  

3. โครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

    

3.1 โครงการจัดทําขอมูลพื้นฐานท่ัวไป
ของจังหวัดและคาใชจายในการ
จัดเก็บขอมูลและวิจัยผลการ
ดําเนินงานของ อ.บ.จ.ตรัง 

  1,500,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

รวมโครงการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 
 1,500,000  

4. โครงการความรวมมือกับ
ภาคเอกชน 

   

-   -  
 รวมโครงการความรวมมือกับ

ภาคเอกชน 

  -  

 
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 

  18,549,000 
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