สรุปโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดอ่างทอง (งบประมาณ 127,694,800 บาท)
โครงการ
หน่วยงาน
รวม
กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
ดําเนินการ
รวม 9 โครงการ
127,694,800
1. โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน
59,860,000
1.1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
1,135,000 อ.เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
6,400,000 อ.เมืองอ่างทอง
1.2 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 16 (ฝั่งป้อมตํารวจ) เทศบาลเมืองอ่างทอง อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
4,095,000 อ.วิเศษชัยชาญ
1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่
ที่ 9 ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3,256,000 อ.วิเศษชัยชาญ
1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลคลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตําบลบางจัก
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2,646,000 อ.วิเศษชัยชาญ
1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลคลอง
ขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตําบลทางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตําบลคําหยาด
4,725,000 อ.โพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตําบลคําหยาด
3,305,000 อ.โพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2,592,000 อ.โพธิ์ทอง
1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6
ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตําบลโพธิ์รังนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตําบลบางพลับ
3,150,000 อ.โพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3,256,000 อ.ป่าโมก
1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ติดต่อ ตําบลทับน้ํา อําเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าพลัง
2,196,000 อ.ป่าโมก
แสงอาทิตย์ บริเวณ หมู่ที่ 3, 6 ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กว้าง 16 เมตร
ระยะทางยาว 0.365 กิโลเมตร 1 แห่ง
1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3 ตําบลจระเข้ร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตําบลชัย
ฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
1.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตําบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตําบลแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง
1.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตําบลศรีพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านพราน
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตําบลราษฎร
พัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
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2,175,000 อ.ไชโย
3,150,000 อ.แสวงหา
2,170,000 อ.แสวงหา
1,888,000 อ.สามโก้

โครงการ
กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตําบลมงคลธรรม
นิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
1.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ค้อม หมู่ที่ 7 ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง
1.18 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
1.19 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลราษฎรพัฒนา อําเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง
1.20 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3, 4, 5 ตําบลเอกราช อําเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2.1 สนองการดําเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(1) จัดค่ายครอบครัวตามแนวทางโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
2.2 สนองการดําเนินงานโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตําบลบ้านแห อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
2.3 พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

3.2 อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้าน/อาสาจราจร/อาสาป้องกันยาเสพติด ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
3.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1)เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง
(2)พัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(3)พัฒนาศักยภาพด้านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.
(4)ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อนําเข้ารับการบําบัด
(5) จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(6)จัดค่ายวิถีพุทธ
(7)ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบําบัด
(8)จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม

หน่วยงาน
รวม
ดําเนินการ
3,990,000 อ.สามโก้
2,291,000 อ.สามโก้
2,350,000 อ.เมืองอ่างทอง
2,350,000 อ.สามโก้
2,740,000 อ.ป่าโมก
3,633,000
500,000
500,000 สนง.พมจ.
1,133,000

1,133,000 อ.เมืองอ่างทอง
2,000,000 สนง.พช.จังหวัด
11,032,300
510,000 1.ที่ทําการปกครองจังหวัด
2.อําเภอทุกอําเภอ
241,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
7,303,700
ศพส.อ 7 อําเภอ
สนง.พช.จังหวัด
สนง.สสจ.
ศพส.อ 7 อําเภอ
ศพส.อ 7 อําเภอ
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
สนง.สสจ.
สพป/สพม เขต5/อาชีวะ
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โครงการ
กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
(9)จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
(10)จัดระเบียบสังคม
(11)สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการปลอดยาเสพติด
(12) กิจกรรม To Be Number One
(12.1)ประกวดและการแข่งขัน To Be Number One
(12.2)จัดกิจกรรม To Be Number One ในหมู่บ้าน/ชุมชน
(12.3)จัดกิจกรรม To Be Number One ในสถานประกอบกร
(12.4)จัดกิจกรรม To Be Number One ในสถานพินิจ
(12.5)จัดกิจกรรม To Be Number One ในเรือนจํา
(13)รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลือนที่ (Mobile Team)
(14) จัดกิจกรรม No Place For Drug ในพื้นที่เป้าหมาย
(15)พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายงานตํารวจในชุมชนตามโครงการ No Place For Drug
(16)อบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดตามโครงการครูตํารวจแดร์
(17)พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รอการตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด
3.4 ป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
(1)บูรณาการระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ(ห้อง EOC)
(2)ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมเชื่อมต่อระบบสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
4. โครงการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
4.1 ก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนสําคัญเพื่อป้องกันอุทกภัยบริเวณศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง และชุมชนอ่างทอง (ระยะที่ 1)
4.2 ปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ําจากบริเวณหน้าวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศใต้
เทศบาลตําบลตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
5. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน น่าอยู่ น่าเที่ยว
5.1 งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ ตําบลนรสิงห์ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รวม

หน่วยงาน
ดําเนินการ
สนง.กศน.จังหวัด
ศพส.อ 7 อําเภอ
สนง.สวัสดิการฯ
สนง.สสจ.
สนง.พช.จังหวัด
สนง.แรงงานจังหวัด
สถานพินิจฯ
เรือนจําจังหวัด
ศพส.อ 7 อําเภอ
ตํารวจภูธรจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด
ที่ทําการปกครองจังหวัด
2,977,600
2,000,000 สนง.ปภ.จังหวัด
977,600 สํานักงานจังหวัด
10,560,000
8,100,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
2,460,000 อ.ป่าโมก
#REF!
300,000 1. สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.อ. ป่าโมก

5.2 งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

600,000 1. สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.อ.วิเศษชัยชาญ

5.3 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

500,000 1. สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.อ.แสวงหา
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โครงการ
กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
5.4 งานมหกรรมวันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลา ปลอดสารพิษ อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

รวม

หน่วยงาน
ดําเนินการ
400,000 1. สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.สนง.ประมงจังหวัด

5.5 งานเทศกาลอาหารปลอดภัย กินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

400,000 1. สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.อ.ไชโย

5.6 งานแข่งขันเรือพาย อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

300,000 1. สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2. อ.ป่าโมก

6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนริมน้ํา
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
7. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรสู่ตลาดโลก
7.1 สนองการดําเนินงานโครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
7.2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อ่างทองสู่ตลาดโลก
7.3 พัฒนา OTOP สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(1)พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP จาก OTOP ต้นแบบ
(2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP
7.4 ปรับปรุงอาคารให้เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าโครงการหลวงและวิสาหกิจชุมชน
8. โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
8.1 สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
ตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
8.2 สนองการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(1) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯด้านพืช
(2) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ ด้านปศุสัตว์
(3) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ ด้านประมง
8.3 สนองการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(1) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯด้านพืช
(2) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ ด้านปศุสัตว์
(3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรด้านประมง
(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์อุปรณ์สํานักงาน
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8,422,000
8,422,000 อ.แสวงหา
2,313,000
500,000
500,000 สนง.พช.จังหวัด
500,000 สนง.พาณิชย์จังหวัด
500,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
125,000 สนง.พช.จังหวัด
375,000 สนง.พช.จังหวัด
813,000 สนง.กษ.จังหวัด
21,374,500
9,000,000 อ.ไชโย
500,000
45,000 สนง.เกษตรจังหวัด
200,000 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
255,000 สนง.ประมงจังหวัด
6,115,000
45,000
570,000
1,000,000
4,500,000

สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
1.สนง.กษ.จังหวัด
2.อ.แสวงหา

โครงการ
กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
8.4 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(1) จัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เกษตรกรด้านพืช ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
8.5 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยด้านพืช
(1) ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยอย่างยั่งยืน
(2) พัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจาก
ศัตรูพืช
8.6 เพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง(จัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 3 ปี
2558)
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

รวม
478,000

228,000 สนง.กษ.จังหวัด
250,000 สนง.เกษตรจังหวัด
3,056,500
1,493,500 สนง.เกษตรจังหวัด
1,563,000 สนง.เกษตรจังหวัด
2,225,000 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
8,000,000 สํานักงานจังหวัด

