แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัดอ่างทอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ทบทวนเดือนกันยายน ๒๕๕๔)

สํานักงานจังหวัดอ่าทอง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
โทร.๐-๓๕๖๑-๔๙๑๒ มท. ๑๑๗๒๓

รายการเอกสาร
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของจังหวัดอ่างทอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หน้า
สรุปหน้างบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดอ่างทอง
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของจังหวัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มคี ณ
ุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ

115
123
133

บัญชีสรุปโครงการของจังหวัด (คําของบประมาณ)
ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการประจําปีกับนโยบายรัฐบาล
ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด

147
155
163

๑. โครงการสนองการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ
๒. โครงการสนับสนุนกระบวนการ พัฒนาคนแบบองค์รวมเปิดรับการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต(กลุ่มที่ ๑)
๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์
๔. โครงการจัดหาแหล่งน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
๕. โครงการพัฒนากิจกรรมสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม(กลุ่มที่ ๑)
๖. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายป้องกันและลดภัยพิบัติจากน้ํา
๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs
๙. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว
สถาบันศาสนา (กลุ่มที่ ๑)
๑๐. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑๑. โครงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติให้มวลชน
๑๒. โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง
๑๓. โครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
๑๔. โครงการพัฒนากิจกรรมสาธารณะทีเ่ อื้อต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม(กลุ่มที่ ๒)
๑๕. โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง

1
57
89
103

165
185
201
217
227
237
247
271
283
295
305
317
327
337
347

-2๑๖. โครงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาวะประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
(กลุ่มที่ ๒)
๑๗. โครงการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านปศุสัตว์
๑๙. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่ ๑)
๒๐. โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๒๑. โครงการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้น
๒๒. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปทีม่ ีมูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาส
ทางการตลาด
๒๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการหาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง
๒๔. โครงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
๒๕. บูรณาการลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน
๒๖. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ําท่วม
๒๗. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว(กลุ่มที่ ๒)
๒๘. งบบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามมติ ก.น.จ.

357
369
381
393
425
439
451
463
475
485
495
505
515

สรุปหน้างบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดอ่างทอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
๒. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ
๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
อย่างยั่งยืน

งบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด
งบกระทรวง กรม
คก. งบประมาณ(บาท) คก. งบประมาณ(บาท) คก. งบประมาณ(บาท)
๖
๘๔,๓๔๐,๐๐๐ ๘
๖๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐
๙๓๕,๓๔๒,๐๒๐

คก.
๔๒

๙

๒๔,๑๕๖,๖๐๐ ๐

๐ ๕๒

๔๕,๕๘๖,๙๒๐

๒๙

๗๓,๕๒๕,๐๐๐ ๐

๐ ๙๐

๑๔๓,๒๖๘,๕๒๐

๑

๙,๖๘๐,๐๐๐ ๒

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐

๑๒,๓๓๕,๑๖๐

๐

๐ ๓

๒,๖๖๐,๐๐๐ ๑๖

๔๙,๖๗๕,๑๖๐

๔. การเสริมสร้างความ
มั่นคง การพัฒนาการเมือง
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

๔

๑๔,๙๒๗,๖๐๐ ๐

๐ ๑๐

๓๓,๓๗๒,๑๐๐

๒๓

๗๑,๕๓๖,๐๐๐ ๑

๗๓๘,๘๕๐ ๓๘

๑๒๐,๕๗๔,๕๕๐

๕. การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร
๖. การพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตอาหารปลอดภัย

๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓

๒,๖๕๓,๐๐๐

๑๒

๑๘,๘๔๐,๐๐๐ ๐

๐ ๒๗

๓๖,๔๙๓,๐๐๐

๕

๔,๕๕๓,๔๐๐ ๖

๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖

๑๖,๖๗๐,๖๓๕

๑๑

๓๔,๘๐๒,๑๐๐ ๐

๐ ๓๘

๑๒๑,๐๒๖,๑๓๕

๒

๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๔

๒๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖

๙๔๐,๘๒๕,๐๐๐

๑๔

๖๑๔,๘๙๖,๐๐๐ ๐

๐ ๒๖

๑,๘๐๖,๙๒๑,๐๐๐

๒๘

๑๘๖,๘๕๗,๖๐๐ ๒๑

๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒๗

๑,๙๘๖,๗๘๔,๘๓๕

๑๓๑

๒,๐๓๐,๓๐๗,๕๔๘ ๗

๕,๑๙๐,๘๕๐ ๓๑๔

๔,๕๘๔,๑๔๐,๘๓๓

๗. การบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ
รวม ๗ ประเด็น

งบ อปท.
งบเอกชน หมู่บ้าน/ชุมชน
งบประมาณ(บาท) คก. งบประมาณ(บาท) คก.
๑,๒๑๖,๗๐๘,๔๔๘ ๓
๑,๗๙๒,๐๐๐ ๗๙

รวมทุกประเด็น
งบประมาณ(บาท)
๒,๓๐๖,๑๘๒,๔๖๘

แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์(๑)
“อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศาสตร์(๒)
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์(๓)
ลําดับ ๒
กลยุทธ์(๔)
๑. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
๒. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยง และสร้างโอกาสให้กับตนเอง
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs
และการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ความสอดคล้องกับกลยุทธการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ(๕)
5 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพือ่ ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑. โครงการของจังหวัด(๗)
๑. โครงการสนองการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริ
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดําริฯ ต.บ้านอิฐ (หนองระหาร
จีน) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดําริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.
อ่างทอง (๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงโรงสีเทพ
ประทาน ๒ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
(๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แก้มลิง
หนองเจ็ดเส้น อ.เมืองอ่างทอง และ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)
๑

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ หน่วยดําเนินการ
(บาท)(๑๓)
(๑๔)

สนับสนุนกิจกรรมโครงการ
๙,๒๐๐,๐๐๐ สนง.เกษตรและ
พระราชดําริ ๔ แห่ง
สหกรณ์จงั หวัด
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตด้านพืช
สนง.เกษตรและ
และด้านปศุสัตว์
สหกรณ์จงั หวัด
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรด้านพืช ด้านปศุสัตว์
และด้านประมง
๒. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
๓. ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยง
เครือข่ายการจําหน่ายสินค้า Q
ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรือน
(โรงสีข้าว) ขนาด ๙X๑๘ เมตร

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรด้านพืช และด้านปศุสัตว์
๒. ปรับปรุงบํารุงดิน

สนง.เกษตร
จังหวัด

สนง.เกษตร
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต
(๖)
(๑๑)
๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
๑
การบริหารจัดการโลจิสติกส์
๒.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖,๗ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านนา อ.
มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา(๑,๕๓๒,๐๐๐
บาท)
๒.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ ต.บ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ต.โพสะ
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง(๑,๑๑๑,๐๐๐
บาท)
๒.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๗ ต.คลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ต.
ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท)
๒.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๕,๓ ต.ไผ่ดําพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.
มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(๒,๗๔๖,๐๐๐ บาท)
๒.๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ ต.ม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ต.ศาลเจ้าโรง
ทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(๓,๙๐๑,๐๐๐ บาท)
๒.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๓ ต.บางจัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.หลัก
แก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท)
๒.๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๗ ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๑ ต.ยางช้าย อ.โพธิท์ อง จ.อ่างทอง
(๔,๒๖๖,๐๐๐ บาท)
๒.๘ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑
ตําบลม่วงเตีย้ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑๒ ต.ศาลเจ้า
โรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(๓,๖๔๖,๐๐๐ บาท)
๒.๙ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑ ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง(๑,๗๔๗,๐๐๐ บาท)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)
ระยะทางรวม ๑๙ .
๙๖๒ กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

งบประมาณ
หน่วยดําเนินการ
(บาท)(๑๓)
(๑๔)
๕๒,๙๒๐,๐๐๐ อําเภอพื้นที่
โครงการ
อ.เมืองอ่างทอง

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๕๘๐ เมตร

อ.เมืองอ่างทอง

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๕๘๐ เมตร

อ.วิเศษชัยชาญ

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๑,๐๐๐
เมตร

อ.วิเศษชัยชาญ

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๑,๒๐๐
เมตร

อ.วิเศษชัยชาญ

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๘๓๕ เมตร

อ.วิเศษชัยชาญ

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๑,๒๕๐
เมตร

อ.วิเศษชัยชาญ

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
ระยะทาง ๑,๒๐๐
เมตร

อ.วิเศษชัยชาญ

เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ระยะทาง
๑,๒๕๐ เมตร

อ.วิเศษชัยชาญ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต
(๖)
(๑๑)
๒.๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑ ต.อ่างแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑,๒ ต.คํา
หยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง(๑,๙๙๔,๐๐๐
บาท)
๒.๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ ต.คําหยาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ต.ยาง
ช้าย อ.โพธิท์ อง จ.อ่างทอง(๑,๙๙๔,๐๐๐
บาท)
๒.๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๙,๗ ต.รํามะสัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.
ยางช้าย อ.โพธิท์ อง อ.อ่างทอง(๔,๘๖๗,๐๐๐
บาท)
๒.๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔,๗ ต.อ่างแก้ว เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๕ ต.
โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(๗,๑๓๔,๐๐๐ บาท)
๒.๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑ ต.หนองแม่ไก่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ต.
โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง อ.อ่างทอง
(๑,๗๓๔,๐๐๐ บาท)
๒.๑๕ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๕ ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
(๗๖๔,๐๐๐ บาท)
๒.๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔,๖ ต.วังน้ําเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ต.สี
บัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง(๕,๑๕๙,๐๐๐
บาท)
๒.๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑ ต.ศรีพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ต.บ้าน
พราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง(๑,๐๙๘,๐๐๐
บาท)
๒.๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ ต.อบทม เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๓ ต.สามโก้
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง(๑,๙๕๑,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔,๓ ต.สามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ต.อบ
ทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง(๓,๔๖๙,๐๐๐ บาท)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)
ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๙๒๐ เมตร

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)
อ.โพธิท์ อง

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๙๒๐ เมตร

อ.โพธิท์ อง

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๑,๔๐๐
เมตร

อ.โพธิท์ อง

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๒,๒๐๐
เมตร

อ.โพธิท์ อง

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

อ.โพธิท์ อง

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ความยาว ๗ เมตร

อ.โพธิท์ อง

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๑,๕๐๐
เมตร

อ.แสวงหา

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

อ.แสวงหา

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

อ.สามโก้

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง ๑,๖๐๐
เมตร

อ.สามโก้

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs
๓.๑ จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)
๑

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
ปศุสัตว์
๔.๑ ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อม
รับปัญหาโรคไข้หวัดนก(๖๐๐,๐๐๐ บาท)

๑

๕. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มที่ ๑)
๕.๑ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
อ่างทอง
(๑) จัดทําป้ายข้อมูลประจําแหล่ง
ท่องเที่ยว(๔๒๐,๐๐๐ บาท)
(๒) ก่อสร้างห้องน้ํามาตรฐานกรมการ
ท่องเที่ยวบริเวณวัดป่าโมก อ.ป่าโมก
(๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๕.๒ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัด(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๑

๕.๓ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
(๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ หน่วยดําเนินการ
(บาท)(๑๓)
(๑๔)
๑,๐๐๐,๐๐๐ สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
๑. จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
สนง.พัฒนาชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน ๗ ครัง้
จังหวัด
๒. สํารวจความต้องการของ
ลูกค้า
๖๐๐,๐๐๐ สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
๑. สร้างเครือข่ายป้องกันโรค
สนง.ปศุสัตว์
ไข้หวัดนก และทําลายเชื้อโรค
จังหวัด
พื้นที ๗ อําเภอ ๗๓ ตําบล
๕๓๔ หมู่บ้าน
๒. สร้างฟาร์มสาธิตต้นแบบการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๑๔ ฟาร์ม และ
สร้างเครือข่ายฟาร์มสาธิต ๒๘๐
ราย
๓. ให้ความรู้ผู้ประกอบการโรง
ฆ่าสัตว์ปีก ๔๐ ราย
๕,๖๒๐,๐๐๐ สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
จัดทําป้ายข้อมูล ๗ ป้าย
สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ก่อสร้างห้องน้ํามาตรฐาน
สนง.ท่องเที่ยว
กรมการท่องเทีย่ ว ๑ แห่ง
และกีฬาจังหวัด
๑. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ คู่มือการท่องเที่ยว วีดีทัศน์
แนะนําแหล่งท่องเที่ยว
๒. จัดแถลงข่าวการท่องเที่ยว
๓. จัดแรลลี่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
๔. จัดงานส่งเสริมการขาย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ๒ กิจกรรม

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต
(๖)
(๑๑)
๖. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
๑
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว(กลุ่มที่ ๒)
๖.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของ
จังหวัด
(๑) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์ตาํ นานเมืองอ่างทอง
อ.เมืองอ่างทอง (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
(๒) ก่อสร้างบันไดและเขื่อนเรียง
หินหน้าวัดกลางราชครู อ.วิเศษชัยชาญ
(๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
(๓) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เพื่อการท่องเทีย่ วจากถนนสายหลัก(โพธิพ์ ระ
ยา-ท่าเรือ)ถึงวัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษ
ชัยชาญ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑/๑ โครงการของกลุ่มจังหวัด(๗/๑)
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
1
การลงทุนกลุ่มจังหวัด

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ๓ แห่ง

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

1

4 จังหวัด

3. ท่องเทีย่ วอารยธรรมวีรชนปกป้องแผ่นดิน

1

4 จังหวัด

4. นมัสการไหว้พระศักดิ์สิทธิ์เสริมศิริมงคล

1

4 จังหวัด

5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

1

4 จังหวัด

6. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและธรรมชาติ

1

4 จังหวัด

7. ส่งเสริมสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1

4 จังหวัด

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าคง
คลังและการขนส่ง

1

4 จังหวัด

๑ แห่ง

งบประมาณ หน่วยดําเนินการ
(บาท)(๑๓)
(๑๔)
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ สนง.ท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด
สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

ก่อสร้างบันไดและเขื่อนเรียงหิน
ความยาว ๓๐ เมตร

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

เส้นทางคมนาคม ระยะทาง
๒,๐๐๐ เมตร

สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

1 แผน

6,000,000 - OSMภาคกลาง
ตอนบน 2
-สํานักงานจังหวัด
18,000,000 -จ.ลพบุรี
-สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
8,000,000 -จ.ลพบุรี
-สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
3,000,000 -จ.ลพบุรี
-สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
5,000,000 -จ.ลพบุรี
-สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
8,000,000 -จ.ลพบุรี
-สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
5,000,000 -จ.ลพบุรี
-สนง.พาณิชย์
จังหวัด
15,000,000 - จ.สิงห์บรุ ี
-สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
(๖)
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)
๒. โครงการของกระทรวง กรม (๘)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มี
๑
ความเข้มแข็ง
๑.๑ วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทํา
บัญชีวิสาหกิจชุมชน (๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ กํากับแนะนําและฝึกอบรมการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร (๖๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกรกลุม่ อาชีพ แก่เยาวชนนักเรียน
และประชาชนทั่วไป (๓๔๐,๐๐๐ บาท)
กรมประมง
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
๑
ประมง
๑.๑ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา (๓,๓๐๘,๗๓๐
บาท)
๑.๒ ควบคุมการประมง (๕๐,๐๐๐บาท)
๑.๓ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา
สาธารณะ
กรมปศุสัตว์
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
ปศุสัตว์
๑.๑ พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ (๓๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๒ การป้องกันแก้ไขและเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก (๙,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร (๗๕๐,๐๐๐ บาท)
กรมพัฒนาที่ดนิ
๑. โครงการสนองการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริ
๑.๑ สาธิตการทําการใช้ปุ๋ยหมักและน้ํา
หมักชีวภาพ(๑๖๐,๘๐๐ บาท)
๑.๒ สาธิตการทําการใช้ปุ๋ยหมัก (๘๔,๐๐๐
บาท)

๑

๑

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

๕๒๐,๐๐๐ สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด

๓,๓๕๘,๗๓๐ สนง.ประมง
จังหวัด
สถานีประมงน้ําจืด
จังหวัด
สนง.ประมง
จังหวัด
- สนง.ประมง
จังหวัด
๑๐,๐๕๐,๐๐๐ สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด

๓๑๐,๐๕๐ สถานีพัฒนาที่ดนิ
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๓ พัฒนาพืน้ ที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น
(๖๕,๒๕๐ บาท)
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๒.๑ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ ผลิตน้ําหมักชีวภาพ (๗๕,๐๐๐ บาท)
๒.๓ อบรมหมอดินอาสาประจําตําบลและ
หมอดินประจําหมู่บ้าน (๒๖๗,๑๐๐ บาท)
๒.๔ สร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่
(๔๐,๐๐๐ บาท)
กรมส่งเสริมการเกษตร
๑. โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตด้านพืช
๑.๑ พัฒนาเกษตรกรเพือ่ เตรียมความ
พร้อมสู่ระบบรับรองมาตรฐาน(๑๕๐,๐๐๐)
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
วิสาหกิจชุมชน OTOP
และ SMEs
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
(บาท)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็ง
๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ
เกษตรกร (กลุ่มพื้นฐาน) (๒๗๕,๐๐๐ บาท)
๑.๒ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
จัดตั้งและส่งเสริม (๑,๗๘๔,๑๐๐ บาท)
๑.๓ เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้(๕๖,๔๐๐
บาท)

ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

๑

๓,๓๘๒,๑๐๐ สถานีพัฒนาที่ดนิ
จังหวัด

๑

๑๕๐,๐๐๐

สนง.เกษตรจังหวัด

๑

๑๑๖,๖๐๐

สนง.เกษตรจังหวัด

๑

๒,๑๑๕,๕๐๐

สนง.สหกรณ์
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ
หน่วยดําเนินการ
(๖)
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)
(บาท)(๑๓)
(๑๔)
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
๑. การพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูลการ
๑
๑๐๐,๐๐๐
สนง.คลังจังหวัด
คลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO)
๑.๑ อบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูล
เศรษฐกิจในเชิงลึก
(๕๐,๐๐๐บาท)
๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ (๕๐,๐๐๐)
กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑. โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ
๑
๗๗๐,๘๘๐ สนง.พาณิชย์
เศรษฐกิจการค้าจังหวัด
จังหวัด
๑.๑ เพิ่มสมรรถนะ ด้านการตลาดและ
บริหารจัดการทางเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
(๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ พัฒนาและจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ระดับจังหวัด
(๔๗๐,๘๘๐บาท)
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโล
๑
๗๘๒,๖๕๔,๐๐๐ สํานักงานบํารุง
จิสติกส์
ทางอ่างทองอยุธยา
๑.๑ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวง แยก
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - อ.บางปะหัน ตอน
๓ (รวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํา
เจ้าพระยา) (๔๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวง กม.
๓๗+๖๐๐ (ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) บรรจบ
ทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง
(๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวง กม.
๓๗+๖๐๐ (ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) บรรจบ
ทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง
(๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
(๖)
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)
๑.๔ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงต่อทาง
ของเทศบาลเมืองอ่างทองควบคุม - กม.๗๓+
๙๓๔ (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุร)ี
(๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวง กม.
๒๘+๔๔๓ (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) - โพธิ์
ทอง (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๖ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงบาง
ปะหัน - กม.๖+๒๕๐ (ต่อเขตแขวงฯ
สุพรรณบุรี๑) (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)
๑.๗ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงนาคู บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ (คลอง
สําโรง) (๒๙,๐๐๐,๐๐๐)
๑.๘ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงหน้า
โคก - โพธิ์ทอง (๒๒,๐๐๐,๐๐๐)
๑.๙ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงนาคู บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ (คลอง
สําโรง) (๒๙,๐๐๐,๐๐๐)
๑.๑๐ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงหน้า
โคก - โพธิ์ทอง (๖,๐๐๐,๐๐๐)
๑.๑๑ ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงต่อ
ทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง - กม.๗๓+
๙๔๓ (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุร)ี
(๒๐,๐๐๐,๐๐๐)
๑.๑๒ บูรณะผิวทาง(๑๐๗,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๑๓ ไฟฟ้าส่องสว่าง (๑,๒๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๑๔ รางกันอันตราย (๑,๖๙๔,๐๐๐
บาท)
๑.๑๕ สะพานลอยคนเดินข้าม
(๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๖ เครื่องหมายจราจร (๑,๗๖๐,๐๐๐
บาท)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
กรมทางหลวงชนบท
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิ
สติกส์
๑.๑ ลาดยาง AC อท ๔๐๒๔ แยก ทล.
๓๓๗๒-บ.โพธิ์เอน ต.รํามะสัก อ.โพธิท์ อง
(๓๐,๔๓๒,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ลาดยาง AC แยก ทล ๓๐๖๔ - บ.
เพชร ต.แสวงหา อ.แสวงหา (๑๒,๗๒๐,๐๐๐
บาท)
๑.๓ ลาดยาง AC อท ๔๐๒๑ แยก ทล.
๓๑๙๕ -บ.อบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ
(๒๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ ลาดยาง AC อท ๔๐๐๖ แยก ทล.
๓๑๙๕ -บ.คลองอ้ายทอก ต.อบทม อ.สามโก้
(๒๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ ลาดยาง AC อท ๔๐๒๖ แยก ทล.
๓๐๖๔ -บ.คูเมือง ต.แสวงหา อ.แสวงหา
(๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๖ ลาดยาง AC สายแยก ทล.๓๔๐ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.สีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.
แสวงหา (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
๑. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบท
๑.๑ จัดที่ดินทํากินและที่อยูอ่ าศัยให้กับ
ประชาชนที่ยากจน
(๖๐,๐๐๐ บาท)
กรมการพัฒนาชุมชน
๑. โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้
เศรษฐกิจฐานราก
๑.๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต (๒๒,๔๐๐ บาท)
๑.๒ ส่งเสริมการจัดการความรู้เรือ่ งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต (๒๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต (๑๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)
๑

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

๑๒๖,๖๙๒,๐๐๐ สนง.ทางหลวง
ชนบทจังหวัด

๑

๖๐,๐๐๐ สนง.ทีด่ ินจังหวัด

๑

๑,๐๙๕,๔๐๐ สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
(๖)
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)
๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(๒๒,๘๐๐)
๑.๕ พัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.ต้นแบบ
(๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๖ เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านฯ
(๗๐,๐๐๐ บาท)
๑.๗ การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน (๑๗๒,๖๐๐ บาท)
๑.๘ ส่งเสริมการจัดการความรู้เรือ่ งการ
บริหารจัดการทุนชุมชนที่เป็นแบบอย่าง
(๗๐,๐๐๐ บาท)
๑.๙ ส่งเสริมนําผลวิเคราะห์ข้อมูลทุน
ชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
(๗๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๐ จัดตั้งหมู่บ้านทุนชุมชนต้นแบบ
(๑๗๒,๖๐๐ บาท)
๑.๑๑ จัดเวทีเสวนาเครือข่ายทุนชุมชน
(๗๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๒ สร้างภาคีการพัฒนาทุนชุมชน
(๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๓ ส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่
โครงการพระราชดําริ (๑๔๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชน
เพื่อจัดสวัสดิการชุมชน (๗๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๕ ขยายผลการจัดการทุนชุมชนเพื่อจัด
สวัสดิการชุมชน (๓๕,๐๐๐ บาท)
๑.๑๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ
(๕๐,๐๐๐ บาท )
๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/
๑
ชุมชน
๒.๑ พัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ (๔๙๒,๑๖๐ บาท)
๑.ระดับ " พออยู่ พอกิน "
๒.ระดับ "อยู่ดี กินดี "
๓.ระดับ "มั่งมี ศรีสุข "

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

๕๙๒,๑๖๐ สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒ ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ในลักษณะบ้านพี่เมืองน้อง
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs
๓.๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๒ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
(๑๑๔,๒๐๐ บาท)
๓.๓ ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ให้มีแผน
ธุรกิจ ที่มีมาตรฐาน (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑. โครงการรักษาและคุ้มครองพื้นทีท่ ี่มี
ศักยภาพทางการเกษตร
๑.๑ จัดทําผังเมืองรวมชุมชนรํามะสัก
อําเภอโพธิ์ทอง ในส่วนที่จงั หวัดเป็น
ผู้ดําเนินการเอง ๘ ขั้นตอน (๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๒ จัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางจัก
อําเภอวิเศษชัยชาญ ในส่วนทีจ่ งั หวัดเป็น
ผู้ดําเนินการเอง ๘ ขั้นตอน (๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าโรง
ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
ในส่วนที่จงั หวัดเป็นผู้ดําเนินการเอง ๘
ขั้นตอน (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑. โครงการพัฒนาระบบสังคมสวัสดิการ
แรงงานในและนอกระบบ
๑.๑ แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์และความ
ปลอดภัยในการทํางาน (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุน
การจัดทํามาตรฐานแรงงานไทยในสถาน
ประกอบกิจการ (๓๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)

๑

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

๓๑๔,๒๐๐ สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐ สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด

๑

๑,๒๘๖,๙๐๐ สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
(๖)
(๑๑)
ของโครงการ(๑๒)
๑.๓ คุ้มครองดูแลแรงงานในและนอก
ระบบ (๑๓๑,๑๐๐ บาท)
๑.๔ ส่งเสริม ติดตาม เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน (๑๒๒,๓๐๐
บาท)
๑.๕ สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุน
การจัดทํามาตรฐานแรงงานไทยในสถาน
ประกอบกิจการ (๓,๕๐๐ บาท)
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
๑
๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) (๗๐,๐๐๐
บาท)
๑.๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค (๙๓,๕๐๐ บาท)
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของ
จังหวัด (CFO)
๒.๑ จัดทําฐานข้อมูลรายชือ่ ผู้รับบริการปี
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (๑๑๐,๐๐๐ บาท)

๑

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

๑๖๓,๕๐๐ สนง. อุตสาห
กรรมจังหวัด

๑๑๐,๐๐๐ สนง.อุตสาห
กรรมจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
๑. โครงการสนองการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ
๑.๑ ก่อสร้างห้องน้ําชาย และห้องน้ําหญิง ใน
บริเวณศาลาเอนกประสงค์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บ้านโพสะ หมู่ที่ ๘
ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ สงเคราะห์ครอบครัวผูป้ ระสบปัญหาจากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ สร้างขวัญ และกําลังใจในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ (๑,๐๐๐,๐๐๐บาท)
๑.๕ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึง่ ฝน เพื่อประชาชนชาวไทย
(๔๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๒.๑ พัฒนา ปรับปรุงโครงการพื้นฐานภายใน
จังหวัดอ่างทองให้ได้มาตรฐาน (๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลคลองวัว เชื่อมต่อ ตําบลมหาดไทย อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง
(๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท)
๒.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ (รอบหนองหัว
ทุ่ง) เชื่อมต่อ ตําบลมหาดไทย หมู่ที่ ๕ ตําบลคลองวัว
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท)
๒.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ ๒
ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมือง เชื่อมต่อ ตําบลนรสิงห์
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคอ
สะพาน หมู่ที่ ๒ ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมืองอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลนรสิงห์ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๑

๕๒,๑๔๐,๐๐๐ อบจ.อ่างทอง

๑

๙๑๔,๔๗๙,๒๐๐ อบจ.อ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ ๗
เรียบคลองชลประทานจําปาหล่อ – คลองวัว เชื่อมต่อ
ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(๘๕๖,๐๐๐ บาท)
๒.๗ ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ ซอยวัดโคก
ลังกา ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมือง เชื่อมต่อ ตําบลนร
สิงห์ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๕,๗๙๒,๐๐๐
บาท)
๒.๘ เสริมดินถนนริมคลองชลประทานฝั่งตะวันตก
หมู่ที่ ๑ ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมือง เชื่อมต่อ
ตําบลนรสิงห์ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(๑,๗๔๙,๐๐๐ บาท)
๒.๙ ก่อสร้างถนนดิน คันคลองชลประทานตําบล
คลองวัว ตําบลจําปาหล่อ เชื่อมต่อ ตําบลนรสิงห์
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๐ ก่อสร้างถนนดิน คันคลองชลประทานตําบล
คลองวัว ตําบลจําปาหล่อ เชื่อมต่อ ตําบลนรสิงห์
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตําบลจําปาหล่อ อําเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๓ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมูท่ ี่ ๒,๓ ตําบล
ตลาดกรวด เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านรี อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลบ้านรี เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลตลาดกรวด
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ตําบลบ้านรี เชือ่ มต่อ หมูท่ ี่ ๑ ตําบลตลาดกรวด
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๖๔๕,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๖ ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๑
ตําบลบ้านรี เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๒,๓ ตําบลตลาดกรวด
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๔ ตําบลบ้านรี อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง (๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๗ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ตําบลบ้านรี อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสาย
คันคลองชลประทาน ตําบลบ้านแห เชื่อมต่อ เขต
เทศบาล (หมู่ทบี่ ้านชัยมงคลเมืองใหม่) อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ตําบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตําบลโพสะ อําเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลท่าต่อ อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังคลองระบายน้ํา
มหาราช ๓ หมูท่ ี่ ๑,๒,๓ ตําบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่
๘ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังเส้นคลองระบายน้ํา
มหาราช ๓ หมูท่ ี่ ๓,๔,๑๑ ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ ถนนทางหลวงหมายเลข
๓๓๔ (๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓ ก่อสร้างถนนดินลูกรังคลองระบายน้ํา
มหาราช ๓ หมู่ที่ ๑,๒ และ ๓ ตําบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ
กับ หมู่ที่ ๘ เขตเทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๔ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
หมู่ที่ ๖,๗,๘ ตําบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบล
บ้านรี อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๕ ก่อสร้างปรับผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖,๗ ตําบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ ตําบลบ้านรี อําเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๖ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตําบลโพสะ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๘๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๗ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๖ ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง (๑๖๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘ ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอ
นกรีต ถนนสายบ้านอิฐ - บ้านรี ตําบลบ้านอิฐ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๙ ซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนก
รีต หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ตําบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่
๒,๓,๔ ตําบลบ้านรี อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓๐ ถนนลาดยางแอลฟัสติกคอนกรีต เส้นวัด
สุธาดล หมู่ที่ ๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตําบลบ้านอิฐ ถึงหมู่
ที่ ๒ ตําบลบ้านรี อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓๑ ก่อสร้างถนน คสล.(ริมคลองชลประทาน
หมู่ที่ ๖ ตําบลป่างิ้ว-หมู่ที่ ๑ ตําบลมหาดไทย
อําเภอเมือง เชือ่ มต่อ ตําบลไผ่ดําพัฒนา อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑๘,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๓๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลป่างิ้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลศาลาแดง
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๓๙,๒๐๐ บาท)
๒.๓๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลป่างิ้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลศาลาแดง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๓,๘๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๓๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
-หมู่ที่๕ (เส้นเข้าปั้มคอสโม้) ตําบลป่างิ้ว อําเภอ
เมือง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒,๓ ตําบลป่างิว้ อําเภอเมือง เชื่อมต่อ ตําบลหัว
ตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๓๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
ตําบลป่างิ้ว อําเภอเมือง เชื่อมต่อ ตําบลบางพลับ
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๙๔,๗๒๐
บาท)
๒.๓๗ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลโพสะ เชื่อมต่อ ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓๘ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓๙ ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ ๖ ตําบล
มหาดไทย อําเภอเมือง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลหัว
ตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๔๐ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางเส้นสวน
ศิลาวรรณ หมู่ที่ ๔ ตําบลมหาดไทย อําเภอเมือง
เชื่อม ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๔๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบล
ย่านซื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลศาลาแดง อําเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง (๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๔๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมูท่ ี่ ๗
ตําบลศาลาแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลคลองวัว
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๔๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตําบลศาลาแดง เชื่อมต่อ ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง (๘๐๗,๑๐๐ บาท)
๒.๔๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ศาลาตาทรัพย์ (ต่อโครงการเดิม) ตําบลศาลาแดง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๔๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลศาลาแดง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลคลองวัว
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๔๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
ตําบลศาลาแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลคลองวัว
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๔๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลํา
ท่าแดงไปวัดน้ําอาบเขตติดต่อเทศบาลตําบลศาลา
แดง เชื่อมต่อ ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง (๑,๖๗๑,๐๐๐ บาท)
๒.๔๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลศาลาแดง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลคลองวัว
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๔๙ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนเชื่อมทางไปวัดท้ายย่านจากถนนเลียบ
คลองชลประทาน (สินพล) เขตเทศบาลเมือง
อ่างทองเชือ่ มต่อถนนริมคลองไปวัดท้ายย่านเขต
เทศบาลตําบลศาลาแดง ตําบลศาลาแดง อําเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๕๖๕,๐๐๐ บาท)
๒.๕๐ ก่อสร้างสะพานปูนข้ามคลองชลประทาน
หมู่ที่ ๔ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง (๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ไหล่ทางลูกรังบริเวณเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่
๓ ตําบลหัวไผ่ เชื่อมต่อ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ
ตําบลท่าตอ อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโพธิ์
เอน - บางกะลา ตําบลคลองขนาก เชื่อมต่อ ตําบล
บางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลห้วยคัน
แหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗ ตําบลคลองขนาก
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๓,๐๘๐,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๕๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลหลักแก้ว
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๓,๒๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๕๗ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ - ๖ ตําบล
คลองขนาก เชือ่ มต่อ ตําบลตลาดใหม่ อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๓๑๒,๕๐๐ บาท)
๒.๕๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง ดอนหอยโข่ง ตําบล
คลองขนาก เชือ่ มต่อ ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕๙ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕ ตําบลตลาดใหม่ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๖๐ โครงการเสริมถนนดิน และขยายถนน
พร้อมบดอัดแน่น และลงลูกรัง สายรางยายเหรียญ
หมู่ที่ ๔ ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ ตําบลท่าช้าง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๕๑๗,๖๐๐
บาท)
๒.๖๑ รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม และสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ สายคันคลอง ร๒ข
สุพรรณ ๔ หมูท่ ี่ ๒ – ๕ ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ
ตําบลหลักแก้วอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๖๒ ลงลูกรังถนนเข้าพื้นทีท่ ําการเกษตรทัง้
ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ ตําบลท่าช้าง เชื่อมต่อ
ตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๖๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลท่าช้าง เชือ่ มต่อ ตําบลตลาดใหม่ เชือ่ มต่อ
ตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๑,๙๗๗,๐๐๐ บาท)
๒.๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลท่าช้าง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลคลองขนาก
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๖๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๓ ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง เชื่อมต่อตําบลหนองน้ําใหญ่ อําเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๖๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๓ ตําบลบางจัก เชื่อมต่อ ตําบลคลองขนาก
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๓๓๘,๖๐๐
บาท)
๒.๖๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลหน้าโคก อําเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (๓,๘๑๙,๐๐๐ บาท)
๒.๖๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
- ๓ ตําบลไผ่จําศีล เชื่อมต่อ ตําบลสี่ร้อย อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๔,๑๕๒,๗๕๘ บาท)
๒.๖๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตําบล
ไผ่จําศีล เชื่อมต่อ ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๙๐๔,๐๐๐ บาท)
๒.๗๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่
๓ ตําบลไผ่จําศีล เชื่อมต่อ ตําบลหัวตะพาน อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๔๖๕,๘๔๒ บาท)
๒.๗๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
๔,๓ ตําบลไผ่จําศีล เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตําบลหัว
ตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๗๒ ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัด
ราชสกุณา(นก) ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๗๓ ก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตําบลไผ่จํา
ศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๗๔ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตําบลไผ่จํา
ศีล เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๓,๒๒๗,๑๐๑ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๗๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลไผ่ดําพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบางจัก
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๔,๙๕๐,๐๐๐
บาท)
๒.๗๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
ตําบลไผ่ดําพัฒนา อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลลาดน้ําเค็ม อําเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๗๗ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ - ๕ ตําบล
ไผ่ดําพัฒนา อําเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ ตําบล
บ้านแห อําเภอเมืองอ่างทอง เชื่อมต่อ ตําบลนรสิงห์
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๔,๙๙๙,๕๐๐ บาท)
๒.๗๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคัน
คลองระบายน้ํา ๔ ข สุพรรณ ๓ ฝั่งขวา หมูท่ ี่ ๓
ตําบลไผ่วง เชื่อมต่อ ตําบลหลักแก้ว อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง (๖๗๕,๐๐๐ บาท)
๒.๗๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคัน
คลองระบายน้ํา ๔ ซ้าย สุพรรณ ๓ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๓
และหมู่ที่ ๔ ตําบลไผ่วง เชื่อมต่อ ตําบลห้วยคัน
แหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท)
๒.๘๐ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ตําบลไผ่วง เชื่อมต่อ ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๖๗๕,๐๐๐ บาท)
๒.๘๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
ตําบลไผ่วง เชื่อมต่อ ตําบลห้วยคันแหลน อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๘๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗,๕,๑ ตําบลไผ่วง เชื่อมต่อ ตําบลสาวร้องไห้
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๗,๓๖๔,๒๕๐
บาท)
๒.๘๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕,๙,๑๐,๑๑,๑๒ ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัย
ชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๗๖๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๘๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๐,๑๒ ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๘๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๑ ตําบลม่วงเตี้ย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตําบลราษฎร
พัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๘๖ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมูท่ ี่ ๑๑ ตําบล
ม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑
ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๘๗ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมูท่ ี่ ๖,๕ ตําบล
ม่วงเตีย้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๘๘ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ – ๓ ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๘๙ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ ตําบลม่วงเตีย้ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑๒ ตําบลศาลเจ้า
โรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๙๐ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ ๘ ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๙๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตําบลยี่ล้น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลห้วยคันแหลน
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๔,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๙๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญเชื่อมต่อหมู่ที่ ๑
ตําบลราษฏรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๙๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
ตําบลยี่ล้น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลห้วยคันแหลน
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๒๐,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)
อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง
อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง

อบจ.อ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๙๔ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลอง หมู่ที่ ๒ ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๙๕ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หมู่ที่บ้านดอนแตง หมูท่ ี่ ๔ ตําบลยี่ล้น เชื่อมต่อ
ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๖๗๓,๐๐๐ บาท)
๒.๙๖ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ บริเวณ
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด ตําบลราษฎรพัฒนา อําเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง (๒,๘๕๑,๒๐๐ บาท)
๒.๙๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๒ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตําบล
ม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๙๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หลังโรงสีไฟเทพธัญญกิจ หมู่ที่ ๘ ตําบลศาลเจ้า
โรงทอง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแตง ตําบลยี่
ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๙๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๒ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อ ตําบลม่วงเตี้ย
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๙๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๐๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง เชือ่ มต่อ ตําบลท่าช้าง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๐๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง เชือ่ มต่อ ตําบลท่าช้าง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๑๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๐๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง (สายวัดหลวง-วัดใหญ่)
เชื่อมต่อ ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๐๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๘ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๘ ตําบลยี่
ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๗๑๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๐๔ ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําน้อย
บริเวณศาลเจ้าพ่อกวนอู ตําบลศาลเจ้าโรงทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๓,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๐๕ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๐๖ ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณ
หน้าวัดราชสกุณา (นก) ตําบลศาลเจ้าโรงทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๐๗ การทําถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลําเลียง
พืชผล ตําบลศาลเจ้าโรงทอง ตําบลท่าช้าง ตําบลยี่
ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๐๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คันคลองสุพรรณ ๓ ร ๓ ซ้าย บ้านห้วยคล้า – บึง
ศาลาอ้อ ตําบลสาวร้องไห้ เชื่อมต่อ ตําบลไผ่วง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๙,๓๙๘,๗๐๐
บาท)
๒.๑๐๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑ ตําบลสาวร้องไห้ เชื่อมต่อ ตําบลไผ่วง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอวิเศษชัยชาญ เชือ่ มต่อ
หมู่ที่ ๖ ตําบลอบทม อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ ๘ ตําบล
สาวร้องไห้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลไผ่วง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ที่ ๘,๒ ตําบลสาวร้องไห้
เชื่อมต่อตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง เลียบคลอง
สุพรรณ ๓ หมูท่ ี่ ๗ บ้านไผ่เกาะ ตําบลสาวร้องไห้
เชื่อมต่อ ตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตําบล
สาวร้องไห้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลไผ่วง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๕ ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคันคลอง
ร๓ ซ้ายสุพรรณ ๓ บริเวณหมูท่ ี่ ๒ ตําบลสาวร้องไห้
เชื่อมต่อหมูท่ ี่ ๗ ตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จัง
หวังอ่างทอง (๖,๗๖๑,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๖ ก่อสร้างสะพานกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ตําบลหลักแก้ว อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ ตําบลห้วยคันแหลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลยี่ล้น
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕ ตําบลห้วยคันแหลน จากประตูน้ําคลอง ๖ ขวา ๑
ขวา – สะพานปูนบ้านทางเรือ ตําบลสาวร้องไห้
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕ ตําบลห้วยคันแหลน จากประตูน้ําห้วยอีเขียว –
หมู่ที่ ๕ ตําบลหลักแก้ว อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๐ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตําบลห้วย
คันแหลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๒๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตําบล
ห้วยคันแหลน เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗ ตําบลยี่ล้น อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตําบล
ห้วยคันแหลน เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗ ตําบลยี่ล้น อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๓ ก่อสร้างถนนเสริมดินลงลูกรัง หมูท่ ี่ ๔
ตําบลห้วยคันแหลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลตลาด
ใหม่ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๔ ก่อสร้างสะพานเหล็กคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตําบลห้วยคันแหลน อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๕ เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนก
รีต หมูท่ ี่ ๖ ตําบลห้วยคันแหลน เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗
ตําบลหลักแก้ว อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๖ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๒ ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัด
อ่างทอง (๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(บริเวณหนองกระรอก) หมูท่ ี่ ๖ ตําบลคําหยาด
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗ ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง (๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น
โรงสีข้าวชุมชน) หมู่ที่ ๔ ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ
ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๒๗๔,๐๐๐ บาท)
๒.๑๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น
โรงสีข้าวชุมชน) หมู่ที่ ๔ ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ
ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๒๗๔,๐๐๐ บาท)
๒.๑๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น
หนองกระรอก) หมู่ที่ ๖ ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ
ตําบลทางพระอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๖,๕๔๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๓๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น
หนองกระรอก) หมู่ที่ ๖ ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ
ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๖,๕๔๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๓๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหลังวัดคําหยาด หมู่ที่ ๑,๒ ตําบลคําหยาด
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑๐ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง
จังหวัดอ่างทอง (๔๗๐,๒๕๐ บาท)
๒.๑๓๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ ตําบลทางพระ อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๓๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕ ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่
๑๑ ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๖ (หนองกระรอก) ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ ตําบล
ทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท)
๒.๑๓๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๖ ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗ ตําบลโคกพุทรา
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๒๕๖,๐๐๐
บาท)
๒.๑๓๗ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง (บริเวณคัน
หนองตะกาย) ตําบลคําหยาด เชื่อมต่อ ตําบลทาง
พระ อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง (๔,๕๙๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๓๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบ
คลองสาหร่าย ตําบลโคกพุทรา เชื่อมต่อ ตําบลอ่าง
แก้ว อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง (๒,๘๖๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๓๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ ตําบลโคกพุทรา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลบางเจ้า
ฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๒๔๔,๗๙๖
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๔๐ ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองคันไชย
หมู่ที่ ๓ – ๔ ตําบลโคกพุทรา เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๓
ตําบลหนองแม่ไก่ อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง
(๔,๔๖๗,๗๙๓ บาท)
๒.๑๔๑ ถมดินคันคลองระบายน้ําและก่อสร้าง
ถนนดินลงลูกรังบริเวณหลังโรงเลื่อยไม้ หมู่ที่ ๔
ตําบลโคกพุทรา เชื่อมต่อถนนลาดยางสายโพธิ์
ทอง – แสวงหา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๔๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คัน
คลอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๗ ตําบลทางพระ เชื่อมต่อ
ตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท)
๒.๑๔๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คัน
คลอง หมู่ที่ ๑,๔ ตําบลทางพระ เชื่อมต่อ ตําบลคํา
หยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๔๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลทางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตําบลคําหยาด
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๔๕ ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตําบล
ทางพระ เชื่อมต่อ ตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธิท์ อง
จังหวัดอ่างทอง (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๔๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ ตําบลบ่อแร่ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๖ ตําบลคําหยาด
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๔๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑ ตําบลบางเจ้าฉ่า เชื่อมต่อ ตําบลอ่างแก้ว อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๔๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลบางเจ้าฉ่า เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลองครักษ์
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๔๙ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓,๔ ตําบลบางเจ้าฉ่า
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๕๐ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓.๔ ตําบลบางเจ้าฉ่า
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๕๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายบุญแล ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง
เชื่อมต่อ ตําบลป่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๕๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แปดแก้ว ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ
ตําบลป่างิ้ว อําเภอเมือง เชื่อมต่อ ตําบลหัวตะพาน
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๕๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ ตําบลบางพลับ เชื่อมต่อ ตําบลสามง่าม อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๕,๔๐๘,๐๐๐ บาท)
๒.๑๕๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ ตําบลบางพลับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลสาม
ง่าม อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง (๓,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๕๕ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองทิ้งน้ํา หมูท่ ี่ ๖ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๕๖ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บาง
พลับ – อินทประมูล ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๕๗ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๕ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๕๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(บริเวณสะพานวัดโพธิ์ราษฎร์) หมู่ที่ ๑ ตําบลบาง
ระกํา เชื่อมต่อ ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิท์ อง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๕๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑,๒,๓ ตําบลบางระกํา เชื่อมต่อ ตําบลอินทประมูล
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ ตําบลพระ
งาม จังหวัดสิงห์บุรี (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๖๐ ก่อสร้างถนนลาดยาง เลียบคลอง
ชลประทานแม่น้ําน้อย ๕ จุดเริม่ ต้นหมู่ที่ ๑ ตําบล
บางระกํา อําเภอไชโย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลไชโย
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๖๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ ตําบล
บางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบล
ไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (๔,๔๑๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๖๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑ ตําบลโพธิ์รังนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลสามง่าม
และ หมู่ที่ ๒ ตําบลโพธิ์รังนก หมู่ที่ ๓ ตําบลโพธิ์รงั
นก อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๖๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลโพธิ์รังนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลโพธิ์รังนก
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ ตําบลโพธิ์รังนก อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕
ตําบลป่างิ้ว อําเภอเมืองอ่างทอง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๕
ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๖๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ ตําบลโพธิ์รังนก อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕
ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๖๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(บริเวณถนนลาดยางสายบ้านเก่าศรีบัวทอง) หมู่ที่
๑,๒,๓,๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลยางช้าย อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๖๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า
วัดยางช้าย ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิ์ทอง เชือ่ มต่อ
หมู่ที่ ๑๒ ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๖๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑ ริมบึง จากหมู่ที่ ๒ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิ์
ทอง – สุดเขต ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง (๑,๔๒๙,๗๕๐ บาท)
๒.๑๖๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑,๒ จุดเริ่มต้นปากคลอง ๗ สิ้นสุด หมู่ที่ ๑ ตําบล
ยางช้าย อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ตําบลม่วงเตี้ย
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๗๔,๐๐๐
บาท)
๒.๑๗๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๐ ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลคําหยาด
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๗๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๐,๖,๗,๙,๘ (ฝั่งซ้าย) คลองระบายใหญ่แม่นา้ํ น้อย
๔ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑๑
ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๗๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๑ ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลรํามะสัก
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๑๖๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๗๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๑ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่
๑๑ ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๑๘,๗๒๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๗๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ ตําบล
ราษฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๗๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒,๑๐ ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลคํา
หยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๖,๕๕๒,๐๐๐ บาท)
๒.๑๗๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ ตําบล
ราษฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๗๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่
๑๒ ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๗๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓,๒ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ หมู่ที่
๔ ตําบลราษฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง (๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๗๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓,๒,๑ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่
ที่ ๑๒ ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๒,๑๘๔,๐๐๐ บาท)
๒.๑๘๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๘ ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑๑
ตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑๘,๗๒๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๘๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๙ ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑ ตําบลรํามะสัก
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๘๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง สานแอนตา
แม้น – โพธิ์เอน ตําบล
ยางช้าย เชือ่ มต่อ ตําบลหนองแม่ไก่ อําเภอโพธิท์ อง
จังหวัดอ่างทอง (๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท)
๒.๑๘๓ ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูท่ ี่ ๖,๗,๙,๘
ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลคําหยาด
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๘๔ เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete
ถนนลาดยางสายบ้านห้วยราชคราม – บ้านดอน
สายทาง อท. ๔๐๗๔ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๑๐ ตําบลยาง
ช้าย อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง (๒,๙๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๘๕ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนลาดยางสายบ้านห้วยราชคราม-บ้าน
ดอน (สายทาง อท ๓๐๓๙) หมูท่ ี่ ๖,๗,๙,๘ ตําบล
ยางซ้าย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๘๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๑,๑๐ ตําบลรํามะสัก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม – ถึงคลองส่งน้ําชลประทาน ๒ ขวา ๑
ขวา ตําบลยางช้าย อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๘๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี (๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๘๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗,๘,๙ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่
ที่ ๓ ตําบลวังน้าํ เย็น อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๘๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๙ – ๑๐ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๓ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙๐ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๗ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง
(๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙๑ ขยายสะพานข้ามคลองชะอม หมูท่ ี่ ๑๒
ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗ ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี (๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลหนองแม่ไก่ เชื่อมต่อ ตําบลทางพระ
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙๓ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๒ (สายข้ามคลองชลประทานทางเข้าศาลเจ้าพ่อ
ดอนแค) ตําบลหนองแม่ไก่ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง (๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓,๕ ตําบลองครักษ์ เชื่อมต่อตําบลบางเจ้าฉ่า
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๔๐๐,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๑๙๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕,๖ ตําบลองครักษ์ เชื่อมต่อ ตําบลบางระกํา
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๖ ตําบลองครักษ์ อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อถนน
อบจ. – เขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านพราน
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๒,๗๒๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๙๗ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตําบลองครักษ์
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑๙๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๘ ตําบลอินทประมูล เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลบาง
ระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๙๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๑๙๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑,๒ ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ
ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(๕,๓๐๔,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
คันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕,๖,๗ ตําบลอินท
ประมูล เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลบางระกํา อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๓,๓๔๙,๕๐๐ บาท)
๒.๒๐๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ
ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(๙๔๒,๒๐๐ บาท)
๒.๒๐๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
จําลอง-บ้านละเมาะยุบ)ตําบลจําลอง อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อตําบลโพธิ์
ประจักษ์ อําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
(๑,๙๖๓,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ ตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลถอนสมอ อําเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี (๙๖๐,๗๔๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๐๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ ตําบล
จําลอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลห้วยไผ่ อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐๕ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๑ ตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐๖ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๖ ตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๐ ตําบลบ้านพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตําบลศรี
พราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐๘ ก่อสร้างสะพานปูนข้ามคลอง หมู่ที่ ๔,๕
ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๐๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณครัวสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านพราน
เชื่อมต่อ ตําบลหนองแม่ไก่ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง (๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
วังนาค หมู่ที่ ๓,๙ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา
เชื่อมต่อหมูท่ ี่ ๖ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๓.๕ ตําบลวังน้าํ เย็น เชื่อมต่อ ตําบลสีบัวทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ ตําบลวังน้ําเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตําบลสีบัวทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๒,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๑๔ ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น บริเวณคันคลองส่ง
น้ํา ๒ ขวา ๑ ขวา สีบัวทอง –รํามะสัก หมู่ที่ ๘
ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ถึง บริเวณฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ หมู่ที่ ๓
ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑๕ ขยายถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ ตําบลวัง
น้ําเย็น เชื่อมต่อ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑๖ ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูท่ ี่ ๖ ตําบลวัง
น้ําเย็น อําเภอแสวงหา เชื่อมต่อ ตําบลรํามะสัก
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๑๗ ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔,๗ ตําบล
วังน้ําเย็น เชื่อมต่อ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑๘ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๑ ถึงหมู่ที่ ๖ ตําบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ ตําบลวัง
น้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๑๙ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตจากประตูน้ํา หมู่ที่ ๓ ถึง
ถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ ๘ ตําบลสีบัวทอง เชือ่ มต่อ
ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๖ ตําบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลวังน้าํ เย็น
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๒๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๙ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลเขาดิน
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๙ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลเขาดิน
(๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๒๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนก
รีต บริเวณทองเลื่อน – สีบัวทอง หมู่ที่ ๑ ตําบล
แสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ ตําบลสี
บัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง (๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๕ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ ตําบลสี
บัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๖ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตําบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่
๙ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คัน
คลองวังนาค ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๕ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิท์ อง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อ
จากเส้นริมคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตําบล
แสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลสีบัวทอง อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๐ ตําบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลสีบัวทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ต่อจาก คสล.เดิม)
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๑ ตําบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลสีบัวทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๖,๖๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๓๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๒ ตําบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลสีบัวทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๓๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๓ ตําบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลห้วยไผ่
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ต่อจาก คสล.เส้น
เดิม) (๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๓๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบล
แสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตําบล
แสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตําบล
แสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓๖ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงรัง หมู่ที่ ๓ ตําบล
แสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓๘ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ ตําบล
แสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๓๙ ลงลูกรังถนนดินลูกรัง หมูท่ ี่ ๑๑ ตําบลแสวงหา
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑,๕ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง
(๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๔๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตําบล
ห้วยไผ่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง (๑,๓๕๙,๘๐๐ บาท)
๒.๒๔๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบล
ห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เชือ่ มต่อ ตําบลโพธิ์
ประจักษ์ อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (๓,๖๒๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๔๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตําบล
ห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๘
ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
(๔๗๘,๔๐๐ บาท)
๒.๒๔๓ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ ตําบลนรสิงห์
เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๑ ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๔๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ – ๔
ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เชือ่ มต่อ
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑,๗๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๔๕ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ตําบลโผง
เผง เชื่อมต่อ ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๔๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑,๒,๓,๗ ตําบลโรงช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลบางเสด็จ
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๔๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๑ – ๓ ตําบลโรงช้าง เชื่อมต่อ ตําบลบาง
เสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๔๘ ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองชลประทาน หมู่ที่
๑,๒,๓ ตําบลโรงช้าง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลบางเสด็จ
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๔๙ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
โพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตําบลโรงช้าง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๐ ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองชลประทาน หมู่
ที่ ๓ – ๕ ตําบลโรงช้าง เชื่อมต่อ ตําบลสายทอง อําเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๑ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัล์ทติก ตําบลโรง
ช้าง เชื่อมต่อ ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๕,๗
ตําบลสายทอง เชื่อมต่อ ตําบลโพสะ, ตําบลหัวไผ่ อําเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง (๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๔
ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๓ ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง
ชลประทาน ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก เชื่อมต่อ ตําบล
หัวไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๕๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง
ชลประทาน หมูท่ ี่ ๔ – ๗ ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก
เชื่อมต่อ ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๖ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง
หมู่ที่ ๖ ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตําบล
เอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๘
ตําบลบ้านแค อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตําบล
เอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๕๖๗,๐๐๐ บาท)
๒.๒๕๙ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๕,๔
ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ
ตําบลบ้านแค อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒,๑๗๕,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๐ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดเอก
ราช ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๑,๘๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๖๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตําบล
ไชโย อําเภอไชโย เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๗ ตําบลบางระกํา อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน
หมู่ที่ ๑-๒ ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตําบล
จระเข้ร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลหลักฟ้า สายเลียบคลอง
ชลประทาน (ชัยนาท-อยุธยา) ฝั่งตะวันออก ตัง้ แต่ ถ.
เทศบาล ๑๑-สะพานปูน หมู่ที่ ๓ ตําบลหลักฟ้า
(๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง
ชลประทาน ๑๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย
เชื่อมต่อตําบลตลาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(๗๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๖๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตําบล
จระเข้ร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลหลักฟ้า อําเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง (๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตําบล
จระเข้ร้อง เชื่อมต่อ ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๘ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔ จระเข้ร้อง
เชื่อมต่อ ตําบลชัยฤทธิ์ ข้ามคลองบางศาลา ขนานถนนสาย
เอเชีย ด้านฝัง่ ตะวันออก(โรงแก้ว) (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๖๙ ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองชลประทาน
หมู่ที่ ๓ ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(๓๕๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๗๐ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ตําบลจระเข้ร้อง อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๗๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
ตําบลจระเข้ร้อง อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๗๒ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
ชลประทาน ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย หมูท่ ี่ ๕ ตําบลไชโย อําเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๗๓ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๑ – ๒ ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง
(๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๗๔ ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่
ที่ ๖ ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (๒๕๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๗๕ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖
ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๗๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง
วัว หมู่ที่ ๓ ตําบลตรีณรงค์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลสองห้อง อําเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๗๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตําบล
ตรีณรงค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓,๔ ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง (๑,๘๑๗,๙๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๗๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบล
เทวราช อําเภอไชโย เชื่อมต่อ ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมือง
อ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลราชสถิต อําเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๗๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตําบล
เทวราช อําเภอไชโย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลย่านซื่อ อําเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๐ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังหมู่ที่ ๗ ตําบลเทวราช
อําเภอไชโย เชือ่ มต่อ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓ ตําบลเทวราช เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลราชสถิต
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๒ ขอรับการสนับสนุนสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมูท่ ี่ ๖ ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตําบล
ราชสถิต เชือ่ มต่อ หมู่ที่ ๖ ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง (๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๔ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ตําบลราชสถิต อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (๑,๘๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๘๕ เสริมถนนดินลูกรังในหมู่ที่บ้านสายบ้านสวัสดี
ถึง คลองสระแก พร้อมเกรียง เชื่อมต่อ ตําบลหลักฟ้า
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตําบล
โพธิ์ม่วงพันธ์ (บ้านนายซ้ง) เชื่อมต่อกับ ตําบลสามโก้
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. หมู่ที่ ๑
ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ คันคลอง ๘ ซ้าย ๑ ขวา เชือ่ มต่อกับ
ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษฯ จังหวัดอ่างทอง (๑,๗๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๘๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.หมู่ที่ ๔ ตําบล
โพธิ์ม่วงพันธ์ สายคันคลอง ๕ ขวา ฝั่งซ้าย เชือ่ มต่อกับ หมู่
ที่ ๒ ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอวิเศษฯ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๘๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคัน
คลอง หมู่ที่ ๒ ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบล
อบทม อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (ต่อโครงการเดิม
อบจ.) (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๐ ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณคันคลอง หมู่ที่ ๒
ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลยี่ล้น อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๑ ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านท่าชุมนุม –
บ้านห้วยอีเขียว หมู่ที่ ๔ – ๕ ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เชื่อมต่อ ตําบลห้วยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๙,๔๔๔,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๒ ถมดินลงลูกรังขยายคันคลอง ๘ ซ้าย ๑ ขวา
บริเวณถนนลาดยางสายบ้านเก่า ตําบลโพธิ์มว่ งพันธ์ อําเภอ
สามโก้ เชื่อมต่อ ถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา – ท่าเรือ
ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน
นายชาย ถึงบ้านนายอังเอฌ หมู่ที่ ๗ ตําบลมงคลธรรมนิมิต
อําเภอสามโก้ เชื่อมต่อ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบล
มงคลธรรมนิมติ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลสามโก้ อําเภอสาม
โก้ จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบล
มงคลธรรมนิมติ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๕ ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี (๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตําบล
มงคลธรรมนิมติ อําเภอสามโก้ เชื่อมต่อ ตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๗ ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณแยกอบทม ตําบลยี่
ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ ตําบลสามโก้ อําเภอสาม
โก้ จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริม
คลองชลประทาน ตําบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อ ตําบลยี่ล้น
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตําบล
โพธิ์ม่วงพันธ์ (บ้านนายซ้ง) เชื่อมต่อกับ ตําบลสามโก้
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๘๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. หมู่ที่ ๑
ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ คันคลอง ๘ ซ้าย ๑ ขวา เชือ่ มต่อกับ
ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษฯ จังหวัดอ่างทอง (๑,๗๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒๘๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.หมู่ที่ ๔ ตําบล
โพธิ์ม่วงพันธ์ สายคันคลอง ๕ ขวา ฝั่งซ้าย เชือ่ มต่อกับ หมู่
ที่ ๒ ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอวิเศษฯ จังหวัดอ่างทอง
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๘๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคัน
คลอง หมู่ที่ ๒ ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบล
อบทม อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (ต่อโครงการเดิม
อบจ.) (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๐ ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณคันคลอง หมู่ที่ ๒
ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลยี่ล้น อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๑ ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านท่าชุมนุม –
บ้านห้วยอีเขียว หมู่ที่ ๔ – ๕ ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เชื่อมต่อ ตําบลห้วยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง (๙,๔๔๔,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๒ ถมดินลงลูกรังขยายคันคลอง ๘ ซ้าย ๑ ขวา
บริเวณถนนลาดยางสายบ้านเก่า ตําบลโพธิ์มว่ งพันธ์ อําเภอ
สามโก้ เชื่อมต่อ ถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา – ท่าเรือ
ตําบลยี่ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน
นายชาย ถึงบ้านนายอังเอฌ หมู่ที่ ๗ ตําบลมงคลธรรมนิมิต
อําเภอสามโก้ เชื่อมต่อ ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง (๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบล
มงคลธรรมนิมติ เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลสามโก้ อําเภอสาม
โก้ จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบล
มงคลธรรมนิมติ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๕ ตําบลปลายนา อําเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี (๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตําบล
มงคลธรรมนิมติ อําเภอสามโก้ เชื่อมต่อ ตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๒๙๗ ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณแยกอบทม ตําบลยี่
ล้น อําเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ ตําบลสามโก้ อําเภอสาม
โก้ จังหวัดอ่างทอง (๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒๙๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริม
คลองชลประทาน ตําบลราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อ ตําบลยี่ล้น
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓๑๑ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตําบล
อบทม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓๑๒ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สาย
คันคลองห้วยแป็บ – สถานีอนามัยตําบลอบทม ตําบลอบ
ทม อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (๕,๐๓๕,๐๐๐ บาท)
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
๓.๑ จัดรูปทีด่ ินเพื่อการเกษตร (๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๒ คืนชีวิตให้กับดิน (๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านปศุสัตว์
๔.๑ ดูแลสุขภาพโค โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดําริ (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านประมง
๕.๑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืดลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๖. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
๖.๑ สนับสนุนการเชือ่ มโยง การกระจายสินค้า
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๗. โครงการรักษาและคุ้มครองพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพทาง
การเกษตร
๗.๑ วางและจัดทําผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม (จัดทําใน
พื้นที่ อบต.ทุกแห่งในจังหวัดอ่างทอง) (๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๗.๒ ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการวาง และจัดทําผังเมืองรวม
เมืองอ่างทอง (๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๘. โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
๘.๑ การแก้ไขปัญหาความยากจน (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๘.๒ ขยายโรงเรือนกลุ่มพัฒนาอาชีพวีระไท หมู่ที่ ๘/๑
หมู่ที่ ๒ ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

๑

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๗,๒๐๐,๐๐๐ อบจ.อ่างทอง

๑

๑๐๐,๐๐๐

อบจ.อ่างทอง

๑

๑๐๐,๐๐๐

อบจ.อ่างทอง

๑

๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.อ่างทอง

๑

๔๐,๒๕๐,๐๐๐ อบจ.อ่างทอง

๑

๓,๔๕๐,๐๐๐ อบจ.อ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๘.๓ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
(๓๕๐,๐๐๐ บาท)
๘.๔ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง
(OTOP) พร้อมทั้งหาช่องทางการจําหน่าย (๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๘.๕ เพิ่มศักยภาพแหล่งเงินทุนของชุมชน การผลิต
อาหารแปรรูป และการผลิตภัณฑ์ชุมชน (๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
๙. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
๙.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตร
หมู่บ้าน (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๙.๒การประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (๖๐,๐๐๐ บาท)
๙.๓งานวันเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุ ครบ
๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕๔ (๓๓๙,๐๐๐ บาท)
๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
๑๐.๑ ผลิตถ่านกะลามะพร้าวแปรรูป (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๐.๒ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (๑,๗๗๖,๑๐๐ บาท)
๑๐.๓ เพิ่มผลผลิตการเลี้ยงโคเนื้อ (๗๖๐,๐๐๐ บาท)
๑๐.๔ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และฝึกอาชีพให้กบั ประชาชน
ผู้ว่างงาน (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๐.๕ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ (๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๐.๖ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนากองทุน
หมู่บ้าน อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (๑๖๐,๐๐๐ บาท)
๑๐.๗ การฟืน้ ฟูวิถีชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลุ่มแม่น้ําน้อย และเจ้าพระยา (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๑. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ ว
๑๑.๑ ก่อสร้างศาลากลางน้ําบึงศาลาอ้อ ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๑.๒ จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนกระท้อนหวาน
จักสานดัง รวมพลัง OTOP (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๑.๓ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๑.๕ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร หมูท่ ี่ ๑๑ ตําบล
แสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (๔๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

๑

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๔๙๙,๐๐๐

อบจ.อ่างทอง

๑

๔,๗๙๖,๑๐๐ อบจ.อ่างทอง

๑

๖,๙๐๐,๐๐๐ อบจ.อ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
เทศบาล
เทศบาลตําบลวิเศษชัยชาญ
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ําถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว ๒๑ (๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนปู่ดอก-ปู่แก้ว ๑๙
(๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ําจากทาง
แยกวัดสําโรงถึงถนนวัดสําโรง๕/๑ (๒๙๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ ก่อสร้างปรับปรุงถนนแขวงเมืองวิเศษ ๑/๒ (ตลาด
กลาง) (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเทีย่ ว
๒.๑ โครงการส่งเสริมการจัดตลาดน้ําโบราณ (๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๒.๒ ก่อสร้างแพขายอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
(ตลาดน้ํา) (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
๓.๑ โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กตลาดศาลเจ้าโรง
ทองโครงการก่อสร้างแพขายอาหารและสินค้า ผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง (ตลาดน้ํา) (๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลสามโก้
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๓,๔,๙ ตําบลสามโก้
(๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ ตําบลสามโก้
(๕,๘๒๘,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ตําบลสามโก้ (๘๔๖,๐๐๐
บาท)
๑.๔ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ตําบลสามโก้
(๔,๓๒๔,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๑

๑,๔๔๐,๐๐๐ ทต.วิเศษชัย
ชาญ อ.วิเศษ
ชัยชาญ

๑

๒,๕๐๐,๐๐๐ ทต.วิเศษชัย
ชาญ อ.วิเศษ
ชัยชาญ

๑

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ทต.วิเศษชัย
ชาญ อ.วิเศษ
ชัยชาญ

๑

๑๙,๓๗๙,๐๐๐ ทต.สามโก้
อ.สามโก้

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๕ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ตําบลมงคลธรรมนิมิต
(๒,๑๑๕,๐๐๐ บาท)
๑.๖ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ตําบลราษฎรพัฒนา
(๑,๓๑๖,๐๐๐ บาท)
๒. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด
สินค้าเกษตร
๒.๑ ปรับปรุงลานตากข้าวหมู่ที่ ๓ ตําบลมงคลธรรม
นิมิต (๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลท่าช้าง
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการ
โลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเรียบถนนกลาง
หมู่บ้าน หมู่๒ และหมู่๔ ท่าช้าง (๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างสะพานคอนกเหล็กหมู่ที่ ๑ ท่าช้าง
(๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๔. โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
๔.๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
(๑๐,๐๐๐ บาท)
๔.๒ จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลศาลาแดง
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห,ก หมูท่ ี่ ๖ (ห้วย
จระเข้) ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสผัลท์ติกคอนก
รีต หมูท่ ี่ ๔,๕,๗ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง (๔,๗๕๕,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติ
กด้านถนนหลังวัดท้ายย่าน ถึงสะพานหน้าวัด และจากหน้า
ร้านนางบุญส่งถึงเทศบาลตําบลศาลาแดง (๑,๙๙๑,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

๑

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๑,๒๓๐,๐๐๐ ทต.สามโก้
อ.สามโก้

๑

๙๕๐,๐๐๐

ทต.ท่าช้าง
อ.วิเศษชัยชาญ

๑

๑๑๐,๐๐๐

ทต.ท่าช้าง
อ.วิเศษชัยชาญ

๑

๘,๗๔๖,๐๐๐ ทต.ศาลาแดง
อ.เมืองอ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๒. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด
สินค้าเกษตร
๒.๑ โครงการก่อสร้างลานตากข้าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที่
๕ (๖๐๐,๐๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลโพสะ
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางคลองโพธิ์
(เลียบคลองโพธิ)์ หมู่ที่ ๒ ตําบลโพสะ สุดคันคลอง
ชลประทาน (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางหลวงบนถนนสาย
สถานีอนามัยตําบลโพสะ (หลังเก่า) หมู่ ๖ (๗๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๓ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง
ชลประทานด้านทิศตะวันออก โรงเรียนวัดท้องคุ้ง หมูท่ ี่ ๗
เชื่อมต่อตําบลหัวไผ่ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลม่วงคัน
๑. โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก

๑

๑.๑ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเทศบาล
ตําบล (๓๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนหรือผู้
มีรายได้น้อย (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนดํารงชีวติ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลโพธิท์ อง
๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
๑.๑ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๑

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วยดําเนินการ
(๑๔)

๖๐๐,๐๐๐

ทต.ศาลาแดง
อ.เมืองอ่างทอง

๕,๗๐๐,๐๐๐ ทต.โพสะ
อ.เมืองอ่างทอง

๑

๑๓๐,๐๐๐

ทต.ม่วงคัน
อ.โพธิ์ทอง

๑

๑๐๐,๐๐๐

ทต.ม่วงคัน
อ.โพธิ์ทอง

๑๐๐,๐๐๐

ทต.โพธิท์ อง
อ.โพธิ์ทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

เทศบาลตําบลไชโย
๑.โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๒๒๐,๐๐๐

ทต.ไชโย
อ.ไชโย

๑

๑๐๐,๐๐๐

ทต.ไชโย
อ.ไชโย

๑

๑๐๐,๐๐๐

ทต.ไชโย
อ.ไชโย

๑.๑ ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ รั้วผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ (๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน
OTOP และ SMEs
๒.๑ เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๓. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเทีย่ ว
๓.๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลไชโย
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๔. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

๑

๔.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสุขภาพและแหล่ง
ท่องเที่ยวอําเภอไชโย (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลโคกพุทรา
๑. โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก

๑

๑.๑ สนับสนุนทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพ (๖๐,๐๐๐
บาท)
๒. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

๑

๕,๒๐๓,๕๐๐ ทต.โคกพุทรา
อ.โพธิ์ทอง

๒.๑ ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณแหล่งเยีย่ มชม
ค้างคาวแม่ไก่ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้าํ ธรรมชาติในหมู่บ้านให้เป็น
สถานที่ทอ่ งเที่ยว หมู่ที่ ๔ (๓,๒๐๓,๕๐๐ บาท)
เทศบาลตําบลสาวร้องไห้
๑. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

๑

๙,๐๐๐,๐๐๐ ทต.สาวร้องไห้
อ.วิเศษชัยชาญ

๑

๖,๐๖๔,๑๖๐ อบต.อบทม
อ.สามโก้

๑.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ (๙,๐๐๐,๐๐๐
บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
องค์การบริหารส่วนตําบลอบทม
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ไชโย
อ.ไชโย

๖๐,๐๐๐

อบต.โคกพุทรา
อ.โพธิ์ทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๑ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ (๓๐๔,๗๕๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ (๕๕๖,๕๐๐ บาท)
๑.๓ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ (๒๕๘,๓๗๕ บาท)
๑.๔ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ (๒๙๔,๑๕๐ บาท)
๑.๕ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ (๒๕๘,๒๗๕ บาท)
๑.๖ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ (๓๑๘,๐๐๐ บาท)
๑.๗ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ (๒๙๔,๑๕๐ บาท)
๑.๘ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ (๘๒๑,๕๐๐ บาท)
๑.๙ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ (๘๒๑,๕๐๐ บาท)
๑.๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ (๓๓๓,๙๐๐ บาท)
๑.๑๑ ลงหินคลุก ม.๑-๖ (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๒ ก่อสร้างถนน ดิน ม.๖ (๑๒๙,๖๐๐ บาท)
๑.๑๓ วางท่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
(๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๔ ก่อสร้างถนน ดิน ม.๔ (๑๗๓,๔๖๐ บาท)
๑.๑๕ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ดาดคอนกรีตหมูท่ ี่๑-๖
(๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๖ ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะหมูท่ ี่ ๑-๖
(๔๐๐,๐๐๐ บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่ ๔,๕,๙ (๑,๙๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ ๔,๕,๙ (๑,๙๐๐,๐๐๐
บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีพราน
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีพราน
(๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีพราน
(๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ตําบลศรีพราน
(๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ตําบลศรีพราน
(๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๑

๓,๘๐๐,๐๐๐ อบต.บ้าน
พราน
อ.แสวงหา

๑

๑๑,๗๒๐,๐๐๐ อบต.ศรีพราน
อ.แสวงหา

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๕ ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่ ๒ ตําบลศรีพราน
(๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๖ ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่ ๕ ตําบลศรีพราน
(๓๒๐,๐๐๐ บาท)
๑.๗ ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่ ๑-๖ ตําบลศรีพราน
(๔,๐๐๐,๐๐๐บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (๓,๓๓๐,๖๑๕
บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (๒,๕๐๓,๙๕๓
บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน นายบุญเลิศ มุข
โต หมู่ ๕ ต.จําลอง เชื่อมต่อ หมู่ ๔ บ้านละเมาะยุบ ต.โพ
ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (๕,๖๐๕,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนนลาดยางจากคอสะพาน หมู่ที่ ๒ ต.
จําลอง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. ระหว่างตําบลจําลอง อ.
แสวงหา เชื่อมต่อตําบลแสวงหา หมู่ที่ ๑ (๒,๗๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๔ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านดอนฉนวน หมู่
ที่ ๖ ต.จําลอง เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ ๓ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.
สิงห์บุรี
(๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ข้าง
เมรุวัดหัวสะแกตกหมูท่ ี่ ๔ ต.จําลอง ถึงคันรางเขาควาย หมู่
ที่ ๖ ต.จําลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (๑,๙๓๕,๐๐๐ บาท)
๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้านนายฟุ้ง สารี
กิจ หมูท่ ี่ ๓ บ้านหัวสะแกออก ต.จําลอง ถึงถนนลาดยาง
คลองทิ้งน้ําเชื่อมต่อตําบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี
และ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (๔๘๐,๓๗๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๑

๕,๘๓๔,๕๖๘ อบต.คลองวัว
อ.เมือง
อ่างทอง

๑

๒๓,๙๒๐,๓๗๐ อบต.จําลอง
อ.แสวงหา

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๗ โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์และก่อสร้างถนนรอบวัด
จันทร์ร้าง หลังองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง หมูท่ ี่ ๖ ต.
จําลอง จ.อ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยคันแหลน
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๕ ต.ห้วยคันแหลน
(๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ ๒ ต.ยีล่ ้น – หมู่ที่ ๓
ต.ห้วยคันแหลน (๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๔ ต.ห้วยคันแหลน
(๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๓ ตําบลบางระกํา
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๔ ตําบลบางระกํา อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๓ (สะพานเหล็ก) ตําบล
บางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ (บ้านนาย
ประภาศ ประคองศรี) ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง (๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๔ (บ้านนายระยอง สูง
ทรง – หมู่ที่ ๕ ตําบลบางระกํา) ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง (๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๔ (บ้านนายประชิต ขัน
ทอง – หมู่ที่ ๕ ตําบลบางระกํา) ตําบลบางระกํา อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๖ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๗ (หน้าบ้านนายเฟื้อน ใย
ยา – บ้านนายจอม โพธิ์วรรณ) ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง (๔๕๖,๒๕๐ บาท)
๑.๗ ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๒ (ที่นา น.ส.สุวรรณ
เยือกเย็น – ริมคลองแม่น้ําน้อย๕) ตําบลบางระกํา อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)
อบต.จําลอง
อ.แสวงหา

๑

๘,๓๐๐,๐๐๐ อบต.ห้วยคัน
แหลน
อ.วิเศษชัยชาญ

๑

๒๒,๖๕๖,๒๕๐ อบต.บางระกํา
อ.โพธิ์ทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิต
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑ ต.ราชสถิต อ.ไชโย
เชื่อมต่อ ม.๒ ต.ราชสถิตย์อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(๒,๒๑๙,๒๕๐ บาท)
๑.๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ต.ราชสถิต อ.ไชโย
เชื่อมต่อ ม.๑-๓ ต.ราชสถิต อ.ไชโย จ.อ่างทอง
(๓,๓๖๑,๐๕๐ บาท)
๑.๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๕ ต.ราชสถิต อ.ไชโย
จ.อ่างทอง (๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ โครงการเสาไฟฟ้าสาธารณะ ม.๑-๕ ต.ราชสถิต อ.
ไชโย จ.อ่างทอง (๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ
๑. โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต
(๑๑)
๑

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๑๐,๒๘๐,๓๐๐ อบต.ราชสถิตย์
อ.ไชโย

๑

๒๖๐,๐๐๐

อบต.ย่านซื่อ
อ.เมืองอ่างทอง

๑.๑ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในตําบล
(๖๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและการต่อยอด
เงินทุนหมุนเวียน (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

๑

๒๗๐,๐๐๐

อบต.ย่านซื่อ
อ.เมืองอ่างทอง

๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนดํารงชีวติ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนหรือผู้
มีรายได้น้อย (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓ ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมอาชีพ (๕๐,๐๐๐ บาท)
๒.๔ จัดตั้งและสนับสนุนการจัดทําข้อมูลศูนย์เรียนรู้
ชุมชน
ตําบลย่านซื่อ (๒๐,๐๐๐ บาท)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแห
๓. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

๑

๒๐,๐๐๐

อบต.บ้านแห
อ.เมืองอ่างทอง

๓.๑ ฝึกอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน (๒๐,๐๐๐ บาท)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ
(๑๔)

๔. โครงการความร่วมมือจากภาคเอกชน(๑๐)
๑. โครงการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก

๑

๑.๑ ส่งเสริมการระดมทุน/จัดตั้งกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการ
ผลิต (๑,๕๐๗,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน
(๑๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

๑

๒๕๐,๐๐๐

หมู่บ้าน/
ชุมชน

๑

๒๕,๐๐๐

กลุ่มผู้ผลิตใน
จังหวัด

๒.๑ ให้ความรู้ในการปรับแผนชุมชน (๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน
OTOP และ SMEs
๓.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่ม OTOP (๒๕,๐๐๐ บาท)

๑,๕๑๗,๐๐๐ กลุ่มออม
ทรัพย์ฯใน
จังหวัด

แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์(๑)
“อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศาสตร์(๒)
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์(๓)
ลําดับ ๑
กลยุทธ์(๔)
๑. ส่งเสริมให้มีการเกิดที่มีคณ
ุ ภาพ และการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชนให้มคี วามสมบูรณ์แข็งแรง
๒. พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไทยทีด่ ี
๕. สร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
๖. จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้
๗. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
๘. พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
ความสอดคล้องกับกลยุทธการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ(๕)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพือ่ ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑. โครงการของจังหวัด(๗)
๑. โครงการสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาคนแบบองค์รวมเปิดรับการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต(กลุ่มที่
๑)
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงศูนย์แสดง
และจําหน่ายตุ๊กตาชาวัง ต.บางเสด็จ อ.
ป่าโมก จ. อ่างทอง (๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

๒

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒,๕๐๐,๐๐๐ สนง.พัฒนา
สังคมฯจังหวัด

๑. จัดทําห้องนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
๒. จัดทําห้องแสดงประวัติ
ความเป็นมา
๓. จัดทําศูนย์การเรียนรู้
ขั้นตอน/วิธกี ารปั้นตุ๊กตาชาว
วัง
๔. ปรับปรุงอาคารเรือนไทย

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๒ สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ ๓
วัย สายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัด
อ่างทอง(๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ ๓
วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเจ้า
ฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๔ สานฝันสร้างสุขเด็กและเยาวชน
จังหวัดอ่างทอง(๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแห ตามโครงการ
ต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตาม
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ของมูลนิธอิ าสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ)ยามยาก
สภากาชาดไทย ต.บ้านแห อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการพัฒนากิจกรรมสาธารณะที่
เอื้อต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม(กลุ่มที่
๑)
๒.๑ ก่อสร้างสนามกีฬาสําหรับ
ประชาชนจังหวัดอ่างทอง(๑๗,๔๐๐,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)
๑. จัดหาหนังสือทางวิชาการ
๒. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
๓. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
๑. จัดตัง้ ศูนย์ ๓ วัย สาน
สายใยรักแห่งครอบครัว
๒. ดําเนินกิจกรรมสาน
สายใยรักแห่งครอบครัว
๑. พัฒนาทีมงาน
๒. พัฒนาแกนนําเยาวชน
ตามกระบวนการ
๑. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ ๕ ฐาน
๒. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ ๑ ไร่แก้จน
๓. ฝึกอบรมแกนนําชุมชน

๒

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)
สนง.พัฒนา
สังคมฯจังหวัด
ศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ ๗๐
จังหวัดอ่างทอง
สนง.พัฒนา
สังคมฯจังหวัด
สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

๑๗,๔๐๐,๐๐๐ อ.เมืองอ่างทอง
๑. ก่อสร้างสนามบาสเก็ต
บอล ๑ สนาม พร้อมอุปกรณ์
๒. ก่อสร้างสนาม
วอลเล่ย์บอล ๑ สนาม
พร้อมอุปกรณ์
๓. ก่อสร้างสนามตะกร้อ ๑
สนาม พร้อมอุปกรณ์
๔. ก่อสร้างห้องสุขา – ห้อง
อาบน้ํา ๑ หลัง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๓. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันหลักของสังคมทัง้ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา (กลุม่ ที่ ๑)
๓.๑ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
จังหวัดอ่างทอง(๗๕,๐๐๐ บาท)
๓.๒ สังคีตศาลา(๗๕,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)
๒

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)
จัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม
จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมใน
จังหวัด ๔ ครั้ง
จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
ภายในวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง ๕ ครัง้
จัดทํางานวิจัยเรื่องรําโทน
ของอําเภอสามโก้
๑. รวบรวมองค์ความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๒. จัดทําหนังสือเผยแพร่
๑. รวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์เมือง
อ่างทอง
๒. จัดเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. จัดพิมพ์ข้อมูลประวัติ
เผยแพร่

๓.๓ วิจัยศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
อ่างทอง(๗๕,๐๐๐ บาท)
๓.๔ การเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
(๗๕,๐๐๐ บาท)
๓.๕ ศึกษาประวัติศาสตร์เมือง
อ่างทอง(๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๔. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
๔.๑ สิ่งประดิษฐ์พัฒนาขีดความ
สามารถเกษตรอ่างทอง(๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๒

๕. โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มี
ความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง
๕.๑ เปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง
(๒๐๐,๐๐๐ บาท)

๒

งบประมาณ
หน่วย
(บาท)(๑๓) ดําเนินการ(๑๔)
๔๐๐,๐๐๐ สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปอ่างทอง
สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด
สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด

๕๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
จังหวัด
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้
นักศึกษาพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
๕๐ ราย
จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง
๑. จัดแสดงผลงานทาง
วิชาการครูและนักเรียน
๒. จัดกิจกรรมประกวด
แข่งขันนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง
๒๐๐,๐๐๐ สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาฯ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๖. โครงการพัฒนากิจกรรมสาธารณะที่
เอื้อต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม(กลุ่มที่ ๒)
๖.๑ พัฒนาศักยภาพแกนนําเด็ก
เยาวชนสร้างสุขภาวะจังหวัดอ่างทอง
(๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)
๒

๗. โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มี
ความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง
๗.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
(๔๐๐,๐๐๐ บาท)

๒

๘. โครงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุข
ภาวะประชาชนให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรง(กลุ่มที่ ๒)
๘.๑ ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน
นักเรียน (๔๒๘,๐๐๐ บาท)

๒

๘.๒ สนองน้าํ พระราชหฤทัยในหลวง
ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพือ่ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระ
ชนม์พรรษา ๘๔ พรรษา (๙๑๑,๘๖๐บาท)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
หน่วย
(บาท)(๑๓) ดําเนินการ(๑๔)
๑,๓๐๐,๐๐๐ สนง.สาธารณ
สุขจังหวัด

๑. จัดค่ายพัฒนาแกนนํา
เยาวชน
๒. จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วน
ร่วมในชุมชน
๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
แต่ละพื้นที่
๔. จัดมหกรรมสุขภาวะชุมชน
ระดับจังหวัด
๔๐๐,๐๐๐ สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาฯ
จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจริย
ภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์นกั เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๖
ค่าย รวม ๑๕ วัน
๑,๓๓๙,๘๖๐ สนง.สาธารณ
สุขจังหวัด
๑. คัดกรองนักเรียนที่มีปญ
ั หา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
๒. จัดค่ายเพศศึกษา
๑. จัดเจ้าหน้าทีค่ ัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง(ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป)
๒. จัดบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่กลุ่มเสีย่ งทีพ่ บจากการ
คัดกรอง
๓. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
กลุ่มโรคเรื้อรัง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๙. โครงการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทัว่ ถึง
๙.๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้พิการ
ทั้งภาครัฐและประชาชนในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พกิ าร(๑๑๖,๘๐๐ บาท)

1/1 โครงการของกลุ่มจังหวัด(7/1)
ไม่มี

ผลผลิต
(๑๑)
๒

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

๑. สร้างองค์ความรู้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้พิการ
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
๒. ประชุมหาแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ อปท. และโรงเรียน ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณ
หน่วย
(บาท)(๑๓) ดําเนินการ(๑๔)
๑๑๖,๘๐๐ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจํา
จังหวัดอ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒. โครงการของกระทรวง กรม (๘)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการ
๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทงั้ ในระดับท้องถิ่น ชุมชนและ
จังหวัด
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการเรียนรู้ ICT ชุมชน ของ
ประชาชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑. โครงการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
มีคุณภาพ มีคณ
ุ ค่า สามารถปรับตัวเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานในการ
พัฒนาสังคม
๑.๑ กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พงึ่
(ค่าจัดการศพผูส้ ูงอายุตามประเพณี)
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ สนับสนุนการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ดําเนินงานอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (๓๕๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาคนแบบองค์รวม
เปิดรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคต
๒.๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายสตรีในพื้นที่
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการในระดับ
พื้นที่ (๔๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๑,๐๐๐,๐๐๐

สนง.สถิตจิ ังหวัด

๒

๒,๙๕๐,๐๐๐

สนง.พัฒนา
สังคมฯ จังหวัด

๒

๕๐๐,๐๐๐

สนง.พัฒนา
สังคมฯ จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๓. โครงการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทัว่ ถึง
๓.๑ ส่งเสริมงานตาม พ.ร.บ คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๐ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๒ ปรับสภาพที่อยูอ่ าศัยของผู้พิการ
(๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๓ ส่งเสริมการดําเนินงานตาม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (๔๘๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ ส่งเสริมสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุมชน (CBR)
(๔๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๕ ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
สตรีและครอบครัว (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๖ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) (๖๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๗ ดําเนินงานโครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
(๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท)
๔. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันหลักของสังคม
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
๔.๑ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิง ชาย (๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๔.๒ ส่งเสริมการใช้เวลาของครอบครัว
อย่างมีคุณภาพ
(๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๔.๓ คาราวานเสริมสร้างเด็กจังหวัด
อ่างทอง (๒๓๒,๐๐๐ บาท)
๔.๔ ดําเนินงานกิจกรรมพื้นที่
สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน
(๑๙๕,๐๐๐ บาท)
๔.๕ ดําเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน (๓๒๐,๐๐๐ บาท)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๓,๒๐๕,๐๐๐

สนง.พัฒนา
สังคมฯ จังหวัด

๒

๑,๙๗๗,๐๐๐

สนง.พัฒนา
สังคมฯ จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๔.๖ ดําเนินงานโครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูง
หลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) ๖๐,๐๐๐
บาท)
๕. โครงการปรับระบบการคุ้มครองทาง
สังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง
สอดคล้องกับความต้องการและความ
จําเป็น
๕.๑ ดําเนินงานกิจกรรมแสดงความ
กตัญญู กตเวทิตาคุณผู้สูงอายุในจังหวัด
อ่างทอง (๔๐,๐๐๐ บาท)
๖. โครงการสร้างโอกาสให้กลุม่ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
๖.๑ สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ครอบครัวในจังหวัดอ่างทอง (๒๐๐,๐๐๐
บาท)
๖.๒ สงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยาก
กับภูมิลําเนา (๓๐,๐๐๐ บาท)
๖.๓ สงเคราะห์เด็กในครอบครัว
ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยง
ตามบ้าน (ครอบครัวอุปถัมภ์)
(๓๖๐,๐๐๐ บาท)
๖.๔ สงเคราะห์ครอบครัวผูป้ ระสบ
ปัญหาทางสังคม
(๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๗. โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ของ
กลุ่มต่างๆ ในสังคมให้เข้มแข็ง
๗.๑ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๔๐,๐๐๐

สนง.พัฒนา
สังคมฯ จังหวัด

๒

๑,๖๙๐,๐๐๐

สนง.พัฒนา
สังคมฯ จังหวัด

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

สนง.พัฒนา
สังคมฯ จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
๑. โครงการสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาคนแบบองค์รวมเปิดรับการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
๑.๑ สนับสนุนค่าตอบแทนผู้นํา อช
(๒๒๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนา
ชุมชน(อช.) / ผูน้ ําอาสาพัฒนาชุมชนผู้นํา
อช.) (๔๘,๐๐๐ บาท)
๑.๓ เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่าย
องค์กรสตรี (๘๔,๐๐๐ บาท)
๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ศอช.ทุกระดับ (๔๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ ส่งเสริมการจัดการความรู้ผู้นํา
องค์กรและเครือข่ายชุมชน (๒๐,๐๐๐
บาท)
๑.๖ สร้างเครือข่ายการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน (๘๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพกลไก ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการแผน
ชุมชน (๖๒,๕๐๐ บาท)
๒.๒ สร้างและพัฒนาเครือข่าย ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการแผน
ชุมชน (๑๖๘,๐๐๐ บาท)
๒.๓ สนับสนุน ศอช.ต. เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชน
โดยมีเจ้าหน้าที่ พช.หนุนเสริม (๙๖,๐๐๐
บาท)
๒.๔ สนับสนุนการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัดชุมชน
(๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๒.๕ ถอดบทเรียนการบูรณาการแผน
ชุมชน ทุกระดับชุมชน (๓๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๔๙๒,๐๐๐

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

๒

๘๒๓,๐๐๐

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๖ สร้างและพัฒนาทีมประเมิน
มาตรฐานแผนชุมชน (๒๔,๐๐๐บาท)
๒.๗ สนับสนุนการประเมินมาตรฐาน
แผนชุมชน แบบมีส่วนร่วม (๒๒,๕๐๐
บาท)
๓. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชนและ
จังหวัด
๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
จัดการและใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จํานวน ๒ ชุด (๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๓.๒ สร้างและพัฒนาคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการเป็นนักจัดการ
ความรู้ชุมชน (๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๓ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่เรือ่ งช้อมูล
จปฐ./กชช.๒ ค. (๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็น
คลังความรู้ (๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๓.๕ ขยายผลการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ให้เป็นคลังความรู้ (๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๓.๖ สนับสนุนกิจกรรมจัดเวที/ประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
(๑๐,๐๐๐ บาท)
๔. โครงการสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๑ ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. และ กชช ๒ ค. แก่คณะทํางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช
๒ค. ระดับจังหวัด (๑๒,๐๐๐ บาท)
๔.๒ ประชุมชี้แจงอาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. (๙๘,๙๐๐ บาท)
๔.๓ ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล
กชช ๒ค. (๘,๓๖๐ บาท)
๔.๔ ส่งเสริมการจัดทําเว็บไซด์หมู่บ้านเพื่อ
เป็นช่องทางการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๔.๕ ส่งเสริมการรายงานสถานการณ์
พัฒนาตําบล (๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๔๗๐,๐๐๐

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

๒

๓๖๙,๒๖๐

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
๑.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับ
กระแสการเปลีย่ นแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
๑.๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
๑. โครงการสร้างโอกาสให้กลุม่ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
๑.๑ วัยรุ่น วัยใส รูท้ ันพิษภัยของโรค
เอดส์ (๑๒,๐๐๐ บาท)
๑.๒ สายครอบครัวสัมพันธ์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด (สถานพินจิ ฯ)
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคประชาชน (๑๘,๐๐๐ บาท)
กรมราชทัณฑ์
๑. โครงการสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๑ จัดการศึกษาให้กับผู้ตอ้ งขังที่มี
วุฒิการศึกษาระดับ ม.๓ ได้รบั การศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น (๖๐,๐๐๐ บาท)
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑. โครงการพัฒนากําลังแรงงานให้มี
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑.๑ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านแรงงาน (๙๑๕,๕๐๐ บาท)
๑.๒ บริหารจัดการด้านแรงงานเชิง
บูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ ชุมชนและ
บูรณาการส่งเสริมอาชีพแรงงานนอก
ระบบให้เพิ่มพูนความมั่นคงทางรายได้
(๓๔๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๑๕๐,๐๐๐

สนง.คุมประพฤติ
จังหวัด

๒

๑๓๐,๐๐๐

สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชนฯ

๒

๖๐,๐๐๐

เรือนจําจังหวัด

๒

๑,๒๕๕,๕๐๐

สนง.แรงงาน
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๒. โครงการสร้างโอกาสให้กลุม่ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
๒.๑ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านแรงงาน (๙๑๕,๔๘๐ บาท)
๓. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงให้คน
ยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจาก
วิกฤติต่างๆ
๓.๑ จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพ(แรงงานจังหวัด) (๑,๒๐๐,๐๐๐
บาท)
๔. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนา
ข้อมูลดัชนีและระบบเตือนภัย
(๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๔.๒ พัฒนากฎหมายแผนและ
ยุทธศาสตร์ (๒๐,๐๐๐ บาท)
กรมการจัดหางาน
๑. โครงการพัฒนากําลังแรงงานให้มี
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑.๑ ดําเนินงานโครงการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเป็นระบบ (๑,๙๐๐ บาท)
๑.๒ จัดหาแรงงานไทยทดแทนแรงงาน
ต่างด้าว (๓,๕๐๐ บาท)
๑.๓ ดําเนินงานโครงการวันแนะแนว
อาชีพ (๑๑๒,๕๐๐ บาท)
๒. โครงการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีคุณภาพ
มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานในการพัฒนา
สังคม
๒.๑ ส่งเสริมการมีงานทําเพือ่ ผู้สูงอายุ
(๕๒,๐๐๐ บาท)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๙๑๖,๔๘๐

สนง.แรงงาน
จังหวัด

๒

๑,๒๐๐,๐๐๐

สนง.แรงงาน
จังหวัด

๒

๑๔๐,๐๐๐

สนง.แรงงาน
จังหวัด

๒

๑๑๗,๙๐๐

สนง.จัดหางาน
จังหวัด

๒

๕๒,๐๐๐

สนง.จัดหางาน
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๓. โครงการสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาคนแบบองค์รวมเปิดรับการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
๓.๑ ดําเนินงานโครงการมีงานทํานํา
ชุมชนเข้มแข็ง
(๓๒๑,๐๐๐ บาท)
๓.๒ ดําเนินงานโครงการจัดหางาน
พิเศษให้นักเรียน นักศึกษา (๑๑,๐๐๐
บาท)
๓.๓ ดําเนินงานโครงการอบรมแรงงาน
ไทยเพือ่ ความมัน่ คงในอาชีพ (๒๒,๐๐๐
บาท)
๓.๔ ดําเนินงาน โครงการแนะแนว
อาชีพระดับหมูบ่ ้าน
(๑๘๘,๓๒๐ บาท)
๓.๕ ดําเนินงานโครงการสร้าง
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
(๓๐,๔๐๐ บาท)
๔. โครงการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทัว่ ถึง
๔.๑ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย
(๙๓๖,๐๐๐ บาท)
๔.๒ จัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณี
ว่างงาน (๑๔๘,๔๐๐ บาท)
๔.๓ สร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน
(๑๒,๓๐๐ บาท)
๔.๔ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศ (๑๒,๓๐๐
บาท)
๔.๕ ป้องกันและปราบปรามการ
หลอกลวงคนหางานที่เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ (๑๖,๙๐๐ บาท)
๔.๖ เครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์
ป้องกันการลักลอบไปทํางานต่างประเทศ
(๗๑,๔๐๐ บาท)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๕๗๒,๗๒๐

สนง.จัดหางาน
จังหวัด

๒

๑,๔๔๐,๙๘๐

สนง.จัดหางาน
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๔.๗ ยกระดับคุณภาพการจัดหางานสู่
ความเป็นเลิศ
(๙๕,๒๘๐ บาท)
๔.๘ แนะแนวอาชีพเพือ่ ประสิทธิภาพ
การบรรจุงาน
(๑๔๘,๔๐๐ บาท)
๕. โครงการสร้างโอกาสให้กลุม่ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
๕.๑ ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา
(๕,๗๐๐ บาท)
๕.๒ จัดหางานให้ผู้พ้นโทษ (๒,๓๐๐
บาท)
๕.๓ แนะแนวอาชีพให้กับเยาวชนใน
สถานพินิจ (๒๔,๐๐๐ บาท)
๕.๔ ส่งเสริมการมีงานทําแก่ประชากร
กลุ่มพิเศษ (๗,๐๕๐ บาท)
๕.๕ ส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้าน
(๓๔,๖๐๐ บาท)
๕.๖ ส่งเสริมคนพิการทํางานใน
หน่วยงานภาครัฐ (๙๕,๒๘๐ บาท)
สํานักงานประกันสังคม
๑. โครงการพัฒนากําลังแรงงานให้มี
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ด้าน
ประกันสังคมก่อนเข่าสู่ตลาดแรงงาน
(๖๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ประชุมชี้แจงความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติงานประกันสังคม (๔๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและ
เผยแพร่ความรูป้ ระกันสังคม (๒๑,๐๐๐
บาท)
๑.๔ เผยแพร่ความรู้ข่าวสารงาน
ประกันสังคม (๙๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ทุพพล
ภาพ (๑๗,๕๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๑๖๘,๙๓๐

สนง.จัดหางาน
จังหวัด

๒

๒๒๘,๕๐๐

สนง.
ประกันสังคม
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๒. โครงการปรับระบบการคุ้มครองทาง
สังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง
สอดคล้องกับความต้องการและความ
จําเป็น
๒.๑ ดําเนินงานกิจกรรมแรงงานได้รับ
การคุ้มครองจากการประกันสังคม
(๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ แรงงานนอกระบบได้รบั การ
คุ้มครองจากการประกันสังคม
(๓๐๐,๐๐๐ บาท)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑. โครงการพัฒนากําลังแรงงานให้มี
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑.๑ อบรมเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (๒๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ อบรมเรือ่ งความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา (๑๒,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ให้คําปรึกษาแนะนําส่งเสริม
สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุม้ ครอง
แรงงานในและนอกระบบ (๓๙๑,๔๐๐
บาท)
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
สถานประกอบการ (๗๑,๕๐๐ บาท)
๑.๕ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
คุ้มครองแรงงานในและนอกระบบ
(๗๐,๐๐๐ บาท)
๑.๖ ส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่แรงงานนอก
ระบบ/แรงงานต่างด้าว (๑๙,๐๐๐ บาท)
๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ด้านสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว
และสังคม (๕๖,๗๐๐ บาท)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๓,๐๐๐,๐๐๐

สนง.
ประกันสังคม
จังหวัด

๒

๖๔๐,๖๐๐

สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๒. โครงการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทัว่ ถึง
๒.๑ ส่งเสริมงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้
ถูกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๖,๑๐๐ บาท)
๒.๒ ส่งเสริมงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้
ถูกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๖,๑๐๐ บาท)
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
๑. โครงการสร้างโอกาสให้กลุม่ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
๑.๑ แรงงานมีทักษะฝีมือและความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ (๑๔๐,๐๐๐
บาท)
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๑. โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มี
ความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง
๑.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (๓๓,๐๐๐ บาท)
๑.๒ นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วม (๑๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ พัฒนาครูและบุคลากรทีจ่ ัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนจัดการ
เรียนร่วม (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๔ พัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดย
เครือข่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครอง (๒๗,๐๐๐
บาท)
๑.๕ พัฒนาบุคลากรด้าน IT (๕๖,๐๐๐
บาท)
๒. โครงการสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๑ ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ
แม่เป็นครู (๘๓๙,๒๐๐ บาท)

๒

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๓๒,๒๐๐

สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด

๒

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด

๒

๒๗๖,๐๐๐

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาฯ

๒

๘๓๙,๒๐๐

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาฯ

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
๓.๑ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระ
บรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๕๕
(๗,๐๐๐ บาท)
๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิหลังท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทองด้วยเพลง (๓๔,๐๗๐
บาท)
๓.๓ ประชุมสัมมนาการน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติใน
สถานศึกษา (๒๗,๐๐๐ บาท)
๔. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันหลักของสังคม
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
๔.๑ ดําเนินงานโครงการสํานึกรักบ้าน
เกิด (๘๐๐,๐๐๐ บาท)
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชนและ
จังหวัด
๑.๑ เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทั้งในระดับชุมชน และจังหวัด
(๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๑ จัดการศึกษานอกระบบ
(๑,๕๓๓,๐๐๐ บาท)
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (๔๒,๐๐๐ บาท)
๒.๓ จัดกระบวนการเรียนรูต้ ามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญา
(๘๒๔,๙๐๐ บาท)
๒.๔ สนับสนุนโครงการพิเศษ
(๗๐,๐๐๐ บาท)

๒

๖๘,๐๗๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๒

๖,๓๐๐,๐๐๐

สนง.กศน.
จังหวัด

๒

๓,๗๑๙,๕๐๐

สนง.กศน.
จังหวัด

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาฯ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๒.๕ พัฒนาครู กศน.ให้มที ักษะในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ (๗๐,๐๐๐ บาท)
๒.๖ นิเทศและตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา (๓๐,๐๐๐ บาท)
๒.๗ ส่งเสริมรักการอ่านและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(๑,๑๔๙,๖๐๐ บาท)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑. โครงการสร้างโอกาสให้กลุม่ ด้อย
โอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
๑.๑ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อ
แม่ เป็นครู (๘๓๙,๑๘๐ บาท)
๒.โครงการสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๑ โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อ แม่ เป็นครู (๘๓๙,๒๐๐ บาท)
กระทรวงสาธารณสุข
๑. โครงการป้องกันโรคและเสริมสร้าง
สุขภาวะประชาชนให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรง
๑.๑ โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว (๒๘,๒๐๐ บาท)
๑.๒ ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปาก
มดลูก (๒๘,๒๐๐ บาท)
๑.๓ โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (๑๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๔ การพัฒนาศักยภาพทันตกรรม
บุคลากร (๕,๓๐๐ บาท)
๑.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิต ( - บาท)
๑.๖ โครงการคนอ่างทองไร้พุง
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๘๓๙,๑๘๐

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจํา
จังหวัดอ่างทอง

๒

๘๓๙,๒๐๐

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจํา
จังหวัดอ่างทอง

๒

๒,๑๕๐,๗๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๗ สนองน้าํ พระราชหฤทัยในหลวง
ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพือ่ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญ
พระชนม์พรรษา ๘๔ พรรษา (๒๐๐,๐๐๐
บาท)
๑.๘ การฟื้นฟูความรู้เรื่องการใช้ยาของ
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย (๓๗,๑๐๐ บาท)
๑.๙ ควบคุม กํากับมาตรฐาน
สถานพยาบาล (๑๗,๙๐๐ บาท)
๑.๑๐ ความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง
(๓๑,๕๐๐ บาท)
๑.๑๑ ส่งเสริม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการเมืองน่าอยู่ (๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๒ สนับสนุนการพัฒนาส้วม
สาธารณะ (๑๙,๐๐๐ บาท)
๑.๑๓ อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
(๓๗๒ ชั่วโมง) (๒๕๒,๐๐๐ บาท)
๑.๑๔ สร้างระบบเพื่อขับเคลือ่ นการ
พัฒนาหน่วย บริการปฐมภูมิ (๒๗,๐๐๐
บาท)
๑.๑๕ พัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
(๒๕,๐๐๐ บาท)
๑.๑๖ พัฒนาคุณภาพบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ
ดําเนินงานกิจกรรมสุขภาพ/หน่วยบริการ
ปฐมภูมิและสถานีอนามัย (๖๐,๐๐๐
บาท)
๑.๑๗ ดําเนินการขึ้นทะเบียน
ประชาชนในงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑๘ พัฒนาการดําเนินงานเอดส์และ
วัณโรค (๓๖,๐๐๐ บาท)
๑.๑๙ การประเมินมาตรฐานงาน
ระบาดวิทยาเครือข่าย
(๓๐,๐๐๐ บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)
๑.๒๐ การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข (๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒๑ การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙
(๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒๒ การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง (๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒๓ การพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการ (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒๔ การยกระดับการดําเนินงาน
ระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒๕ ดําเนินงานอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (๑๐๓,๕๐๐ บาท)
๑.๒๖ จัดทําแผนยุทธศาสตร์/นโยบาย
ด้านสุขภาพ
(๓๕๐,๐๐๐ บาท)
๒. โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะที่
เอื้อต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
๒.๑ รอสม. ร่วมใจสร้างสุขภาพ
ประชาชน (๘๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ พัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัด
อ่างทอง ปี ๒๕๕๓
(๒๘๐,๐๐๐ บาท)
๒.๓ พัฒนาแผนสุขภาพชุมชนของ รพ
สต. จังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๕๓
(๑๐๕,๐๐๐ บาท)
๒.๔ สนองน้าํ พระราชหฤทัยในหลวง
ส่งห่วงใยสุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (๒๐๐,๐๐๐
บาท)

ผลผลิต
(๑๑)

๒

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๑,๓๘๕,๐๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๓. โครงการสนับสนุนการกระจายตัวของ
ประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๓.๑ พัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุขของ
จังหวัดอ่างทอง (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๔. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรก
เกิดอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม
๔.๑ ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย
(๓๓,๐๐๐ บาท)
๔.๒ การส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก
ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (๕๑๙,๕๐๐ บาท)
๔.๓ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
เด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(๑๓๑,๐๐๐ บาท)
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันหลักของสังคมทัง้ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา
๑.๑ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (๑๑,๐๐๐ บาท)
๑.๒ ตรวจติดตามสถานประกอบ
กิจการตามพระราช บัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จังหวัดอ่างทอง
(๒๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนา สื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๕๐,๐๐๐ บาท)
๒.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
๒.๑ ส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่าย
วัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย (๓๒,๐๐๐ บาท)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ(๑๒)

งบประมาณ
(บาท)(๑๓)

หน่วย
ดําเนินการ(๑๔)

๒

๑๕๐,๐๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

๒

๖๘๓,๕๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

๒

๘๑,๐๐๐

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด

๒

๓๒,๐๐๐

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๖)

ผลผลิต
(๑๑)

๓. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวฒ
ั นธรรม
ที่ดีงาม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัว ชุมชนให้อยู่ร่วมกัน
ฉันท์มิตรและลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม
๓.๑ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
(๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๒ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย
(๕๐,๐๐๐ บาท)
๓.๓ รณรงค์สงกรานต์สืบสานสายใจ
ไทย (๒๐,๐๐๐ บาท)
๓.๔ พัฒนาบุคลากรสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (๗๐,๐๐๐
บาท)
กรมการศาสนา
๑. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันหลักของสังคมทัง้ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา
๑.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี
สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน
(๒๐,๐๐๐ บาท)
๑.๒ อุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน
ทางศาสนาอื่น (๖๕,๐๐๐ บาท)
๑.๓ อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจําประจํามัสยิด
(๑๕,๐๐๐ บาท)
๑.๔ ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
(๑๐,๐๐๐ บาท)
๑.๕ อุดหนุนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (๙๔,๐๐๐
บาท)
๑.๖ อุดหนุนกลุ่ม พุทธศาสนาใน
สถานศึกษา (๕,๐๐๐ บาท)
๑.๗ อุดหนุนหน่วยสงเคราะห์พุทธมาม
กะ (๑๕,๐๐๐ บาท)
๑.๘ ดําเนินโครงการเมืองไทยเมืองคน
ดี (๕,๐๐๐ บาท)

เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์
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จังหวัด
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จังหวัด

