แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัดอ่างทอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ณ เดือนมิถุนายน 2557

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

แบบ จ 2
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558
จังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์ "อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว
ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ลําดับที่ 1

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

1. โครงการของจังหวัด

หน่วย
ดําเนินการ

162,124,400

1.1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ(บาท)

824,500 สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

1

2.1
2.2
2.3
อําเภอเมือง
อ่างทอง

(1)ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔ ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(2)ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 16
(ฝั่งป้อมตํารวจ) เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๑,๑๓๕,๐๐๐

(3)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๒ ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตําบลคําหยาด อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

๔,๐๙๕,๐๐๐

อําเภอวิเศษชัย
ชาญ

(4)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลคลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕
ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

๓,๒๕๖,๐๐๐

อําเภอวิเศษชัย
ชาญ

5,000,000 อําเภอเมือง
อ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๒ ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗
ตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

๒,๖๔๖,๐๐๐

อําเภอวิเศษชัย
ชาญ

(6)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอทฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านวิเศษชัยชาญ-บ้าน
ข่อย(ตั้งแต่สะพาน คสล.-ถนนลาดยาง)
ตําบลไผ่จําศึล อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

๑,๕๙๖,๐๐๐

อําเภอวิเศษชัย
ชาญ

(7)ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัย หมู่ที่ 9 ตําบลบางจัก อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๑,๔๐๐,๐๐๐

อําเภอวิเศษชัย
ชาญ

(8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๕ ตําบลทางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕
ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง

๔,๗๒๕,๐๐๐

อําเภอโพธิ์ทอง

(9)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒
ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง

๓,๓๐๕,๐๐๐

อําเภอโพธิ์ทอง

(10)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง ติดต่อ ตําบลทับน้ํา
อําเภอบางประหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓,๒๕๖,๐๐๐

อําเภอป่าโมก

(11)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณศูนย์
ส่งเสริมการปั้นตุ๊กตาชาววัง บริเวณวัด
ท่าสุทธาวาส ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง

๑,๕๖๔,๐๐๐

อําเภอป่าโมก

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

(12)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3, 6 ตําบล
โผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๒,๒๐๐,๐๐๐

อําเภอป่าโมก

(13)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายทางเข้าอุทยาน
สวรรค์ฯหนองเจ็ดเส้น) ตําบลสายทอง
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๔,๑๓๘,๐๐๐

อําเภอป่าโมก

(14)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ ตําบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่
๑๒ ตําบลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

๓,๑๕๐,๐๐๐

อําเภอแสวงหา

(15)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตําบลมงคลธรรมนิมิต
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

๒,๘๙๒,๐๐๐

อําเภอโพธิ์ทอง

(16)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓ ตําบลโพธิ์รังนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖
ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง

๓,๑๕๐,๐๐๐

อําเภอโพธิ์ทอง

(17)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒,๓ ตําบลจรเข้ร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่
๑ ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง

๒,๑๗๕,๐๐๐

อําเภอไชโย

(18)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔ ตําบลศรีพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓
ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง

๒,๑๗๐,๐๐๐

อําเภอแสวงหา

(19)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ ตําบลวังน้ําเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗
ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง

๔,๗๒๕,๐๐๐

อําเภอแสวงหา

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

(20)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔
ตําบลราษฎรพัฒนา อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง

๑,๘๘๘,๐๐๐

อําเภอสามโก้

(21)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๕ ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑
ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง

๓,๙๙๐,๐๐๐

อําเภอสามโก้

(22)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕
ตําบลราฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง

๒,๑๗๐,๐๐๐

อําเภอสามโก้

(23)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔ ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อําเภอสามโก้
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลสาวร้องไห้
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๓,๑๕๐,๐๐๐

อําเภอสามโก้

(24)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพธิ์ค้อม หมู่ที่ 7 ตําบลสามโก้
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(25)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตําบลมงคล
ธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

๒,๒๙๑,๐๐๐

อําเภอสามโก้

๒,๑๑๒,๐๐๐

อําเภอสามโก้

(26)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตําบลย่านซื่อ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒,๓๕๐,๐๐๐

อําเภอเมือง
อ่างทอง

(27)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตําบลราษฎร
พัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

๒,๓๕๐,๐๐๐

อําเภอสามโก้

(28)ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ่หมู่ที่ 1 (บ้านระดํา) ตําบลจําปา
หล่อ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๓,๔๙๕,๐๐๐

อําเภอเมือง
อ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

(29)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 3, 4, 5 ตําบลเอกราช
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
(1) ส่งเสริมสนับสนุนชาวอ่างทองเรียรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ(บาท)

๒,๗๔๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
อําเภอป่าโมก

2
936,000 สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อ่างทอง

(2) จัดกิจกรรม "อ่านเถิด...เด็กไทย อ่าน
ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"

231,800 สนง.เขตพื้นที่

(3)ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬา เทศบาล
เมืองอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
(4)ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
(5)ก่อสร้างลานกีฬาออกกําลังกายสถานี
ตํารวจภูธร
(6)สนองการดําเนินงานโครงการสายใย
รักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง(จัดค่าย
ครอบครัวตามแนวทางโครงการสายใย
รักแห่งครอบครัว )

5,338,000 อ.เมืองอ่างทอง

(7)สนองการดําเนินงานโครงการ
ต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตาม
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
ตําบลบ้านแห อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

การศึกษา
ประถมศึกษา
อ่างทอง

2,500,000 ตํารวจภูธร
จังหวัด

1,100,000 ตํารวจภูธร
จังหวัด

750,000 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

(2.1)ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้นํา
หมู่บ้านนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
(2.2)ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
(3)ส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาและการให้
เพื่อสังคม
(4)พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “๑
ตําบล ๑ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน”
(5)พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.5 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) จัดเวทีสัญจรอําเภอสมานฉันท์

(2)พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
(3)ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(1)เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
(2)อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้าน
ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
(1)เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง
(2)พัฒนาศักยภาพผู้นํา

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

500,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
1,133,000 อําเภอเมือง
อ่างทอง
300,000 สนง.แรงงาน
จังหวัด

1,000,000 1.ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
2.อําเภอ

2,926,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

4

4,564,000 1.ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
2.อําเภอ
525,000 1.ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
2.อําเภอ
380,000 1.ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
2.อําเภอ
300,000 ตํารวจภูธร
จังหวัด
750,000 ตํารวจภูธร
จังหวัด
700,000 ศพส.อ 7
อําเภอ
150,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

(3)พัฒนาศักยภาพด้านการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่บุคคลที่
ปฏิบัติงานใน รพ.สต.

180,000 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด

(4)ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อนําเข้ารับการ
บําบัด
(5) จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

105,000 ศพส.อ 7
อําเภอ
1,260,000 ศพส.อ 7
อําเภอ
654,000 สนง.คุม
ประพฤติจังหวัด

(6)จัดค่ายวิถีพุทธ

(7)ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบําบัด

(8)จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
(9)จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
(10)จัดระเบียบสังคม
(11)สถานประกอบการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานประกอบการปลอดยา
เสพติด
(12)ประกวดและการแข่งขัน To Be
Number One
(13)จัดกิจกรรม To Be Number One
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
(14)จัดกิจกรรม To Be Number One
ในสถานประกอบกร
(15)จัดกิจกรรม To Be Number One
ในสถานพินิจ

480,000 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
900,000 สพป/สพม
เขต5/อาชีวะ
350,000 สนง.กศน.
จังหวัด
140,000 ศพส.อ 7
อําเภอ
50,000 สนง.สวัสดิการฯ

500,000 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
120,000 สนง.พช.
70,000 สนง.แรงงาน
จังหวัด
30,000 สถานพินิจฯ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

(16)จัดกิจกรรม To Be Number One
ในเรือนจํา
(17)รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเค
ลือนที่ (Mobile Team)
(18) จัดกิจกรรม No Place For Drug
ในพื้นที่เป้าหมาย
(19)พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่ายงานตํารวจในชุมชนตาม
โครงการ No Place For Drug
(20)อบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดตาม
โครงการครูตํารวจแดร์
(21)อบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(22)พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รอการตรวจ
พิสูจน์คดียาเสพติด

หน่วย
ดําเนินการ

30,000 เรือนจําจังหวัด
252,000 ศพส.อ 7
อําเภอ
198,000 ตํารวจภูธร
จังหวัด
283,800 ตํารวจภูธร
จังหวัด
188,200 ตํารวจภูธร
จังหวัด
300,000 ตํารวจภูธร
จังหวัด
1,462,000 สนง.
เลขานุการศพ
ส.จ.อท.
624,100 สนง.
เลขานุการศพ
ส.จ.อท.
2,000,000 สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

(23)พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
(1)บูรณาการระบบสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
(ห้อง EOC)
(2)ปรับปรุงสถานที่เพื่อสนับสนุนการบูร
ณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของจังหวัด
(3)อบรมอาสาสมัครอาสาจราจร
ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
1.6 โครงการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ

งบประมาณ(บาท)

1,931,000 สํานักงานจังหวัด

150,000 ตํารวจภูธร
จังหวัด
1

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

(1) บริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนสําคัญ
เพื่อป้องกันอุทกภัยบริเวณศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง และชุมชนอ่างทอง
(ระยะที่ 1)

8,100,000 สนง.โยธาธิการ

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ําจาก
บริเวณหน้าวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขต
เทศบาลด้านทิศใต้ เทศบาลตําบลตําบล
ป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

2,460,000 อําเภอป่าโมก

และผังเมือง
จังหวัด

1.7 โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ
ประชาชนในการพัฒนาสังคมตนเอง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “๑
ตําบล ๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน”
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.8 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน
น่าอยู่ น่าเที่ยว
(1)ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
ตลาดวัดไชโยวรวิหาร อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
(2)พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าจังหวัดอ่างทอง
(1) งานรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(2) งานรําลึกวีรกรรมของขุนรองปลัดชู
และกองอาทมาต ตําบลสี่ร้อย อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(3) งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์
(4) งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชย
ชาญ
(5) งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา

1,000,000 1.ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
2.อําเภอ
2,926,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
1
4,000,000 1. สนง.
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.อําเภอไชโย

505,000 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด

500,000 อําเภอป่าโมก
500,000 อําเภอวิเศษชัย
ชาญ

500,000 อําเภอป่าโมก
500,000 อําเภอวิเศษชัย
ชาญ

500,000 อําเภอแสวงหา

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

500,000 1.ท่องเที่ยวและ

(6) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง

กีฬาจังหวัด
2.สํานักงาน
จังหวัด

(7) งานมหกรรมวันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นก
กระทา กินผักปลา ปลอดสารพิษ
(8) งานเทศกาลอาหารปลอดภัย กินผัด
ไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย

400,000 สนง.ประมง

(9) งานมหกรรมลิเก
(10) งานมหกรรมกลองนานาชาติ
(11) งานแข่งขันเรือพาย

400,000 อําเภอไชโย
400,000 อําเภอป่าโมก
400,000 สนง.ท่องเที่ยว

จังหวัด

400,000 1. สนง.
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
2.อําเภอไชโย

และกีฬาจังหวัด

1.8.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.9 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของชุมชนริมน้ํา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีบัวทอง อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง
1.10 โครงการจัดทําผังเมืองรวมเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่
1.11 โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิต
ชุมชนที่ดี
1.12 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้าง
โอกาส สร้างรายได้ของประชาชน
1.12.1 สนองการดําเนินงานโครงการ
หลวงในพื้นที่
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อม
ครุภัณฑ์อุปรณ์สํานักงาน

3
๘,๔๒๒,๐๐๐

อําเภอแสวงหา

1
7 แห่ง
1 หลัง

4,500,000 1.สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด
2.อําเภอ
แสวงหา

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

1.13 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี การมีส่วนร่วม และบูรณาการ

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
5

ปรับปรุงสถานที่เพื่อสนับสนุนการบูรณา
การงานของจังหวัด
พัฒนาบุคลากรด้านยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและบุคลากรปกครอง
ท้องที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

2 กิจกรรม
100 คน

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

1,931,000 สํานักงาน
จังหวัด
3,000,000 สํานักงาน
จังหวัด

1.14 โครงการปรับปรุงห้องน้ําในสถานที่
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด

2. โครงการของจังหวัด(ใช้งบกลุ่มจังหวัด)
2.1 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ ส่งเสริมเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ระหว่างชุมชนกับ
ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถี
แหล่งท่องเที่ยว
ชีวิตลุ่มน้ํา

44,325,000
1

2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอํานวย
ความสะดวกพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดป่า
โมกวรวิหาร
2.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ส่งเสริมเชื่อมโยง
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ระหว่างชุมชนกับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แหล่งท่องเที่ยว

1 แห่ง

1

5,000,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

2.2.1 อาสาสมัครบริการนักท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
เพื่อ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด
และเพิ่ม
รายได้จาก
การท่องเที่ยว

2.2.2 อบรมยุวมัคคุเทศก์กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
2.2.3 อบรมผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

500,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

200,000
500,000

2.2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการตลาด
เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้าง ส่งเสริมเชื่อมโยง
แรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ระหว่างชุมชนกับ

375,000

1

แหล่งท่องเที่ยว

2.3.1 มหกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 (งานมหกรรมลิเก
ศิลปวัฒนธรรมและกลองนานาชาติ)

1 ครั้ง

4,000,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

2.3.2 มหกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (งานเทศกาลไหว้พระนอน
วัดขุนอินทประมูล)

1 ครั้ง

2,000,000

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.4 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการ
ท่องเที่ยว
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ส่งเสริมเชื่อมโยง
ระหว่างชุมชนกับ
แหล่งท่องเที่ยว

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
1

ผู้ประกอบการ
OTOP
ประเภทของ
ที่ระลึกมี
รายได้เพิ่มขึ้น

2.4.1 พัฒนาของฝากของที่ระลึก
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

2.6 โครงการส่งเสริมการตลาดและ ส่งเสริมเชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก ระหว่างชุมชนกับ

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

500,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

1

แหล่งท่องเที่ยว

2.6.1 จัดงาน Road show
นิทรรศการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2
2.6.2 จัดนิทรรศการแสดงสินค้า
และผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
ปรับปรุงความ
2.7 โครงการจัดหาและพัฒนา
เป็นอยู่ทางด้าน
แหล่งน้ําเพื่อรองรับการบริหาร
กายภาพของ
จัดการน้ําอย่างเป็นระบบ

1 ครั้ง

2,000,000

1 ครั้ง

1,750,000

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

1

ชุมชนและเมือง

2.7.1 ขุดลอกหนองเกาะใหญ่
ต.ป่างิ้ว,ศาลาแดง อ.เมือง ต.อินท
ประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

1 แห่ง

10,000,000 โครงการ

2.7.2 ขุดลอกหนองปรัง ต.ตลาด
กรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง
2.7.3 ปรับปรุงหนองสามง่ามเหนือ
ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

1 แห่ง

5,000,000

1 แห่ง

10,000,000

ชลประทาน
อ่างทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.8 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลัก
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ปรับปรุงความ
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

2 แห่ง

2.8.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายฯ เฝ้าระวังคุณภาพน้ํา และ
แจ้งเตือนภัย

200 คน

2.1.2 เสริมพลังทางสังคมและการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย
2.2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา
สังคมในระดับครัวเรือนและชุมชน

2.2.3 ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
2.2.12 ส่งเสริมและพัฒนากลไกล การ
ดําเนินงานด้านครอบครัว
2.2.16 ลดความเปราะบางทางสังคม
ของผู้ด้อยโอกาส
2.2.19 เสริมสร้างสังคมให้เกิดความ
มั่นคงของมนุษย์ในทุกระดับ

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ประชาชนในการ
พัฒนาสังคมตาม
ระบอบประชา
ธิปไตย

หน่วย
ดําเนินการ

1

2.8.1 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบกลุ่มอาคาร (ถังสําเร็จรูป)

2.โครงการของกระทรวง กรม
2.1 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถ ปรับปรุงความ
ของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสา เป็นอยู่ทางด้าน
ธารณภัย
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

งบประมาณ(บาท)

1,500,000 สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
1,000,000
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
1,045,939,160

2

2

14.2

73 คน

664,850 กระทรวง พม.

2 กิจกรรม

84,600 กรมการจัดหา
งาน
292,040 กระทรวง พม.

10.2
13.2

2 พื้นที่
1 พื้นที่/ปี

45,000 กระทรวง พม.
6,000 กระทรวง พม.

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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2.2.20 สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับเด็กทุก
ช่วงวัย
2.2.21 จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
2.2.22 เยาวไทยหัวใจสะอาด
2.2.23 สร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจ
พัฒนาชาติ
2.2.24 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม
หอพักให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ. 2507)
2.1.19 เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดี
2.3 โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทาง ปรับปรุงความ
เศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง
2.3.1 ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก
ทล.3454-บ.สีบัวทอง อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง
2.3.2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก
ทล.3064 - บ.เพชร อ.แสวงหา จ.
อ่างทอง
2.3.3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก
ทล.3064 - บ.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง
2.3.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก
ทล.3064 - บ.ม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง
2.3.5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก
ทล.3372 - บ.สาวร้องไห้ อ.สามโก้ จ.
อ่างทอง

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
120 คน
220 คน
1 กิจกรรม

10 แห่ง

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

173,000 กระทรวง พม.
100,000 กระทรวง พม.
50,000 กระทรวง พม.
434,000 กระทรวง พม.
10,000

100,000 กรม
พระพุทธศาสนา
1

2.1
2.2
2.3
0.407 กม.

3,250,000 กรมทางหลวง

2.030 กม.

12,520,000 กรมทางหลวง

2.000 กม.

8,500,000 กรมทางหลวง

2.300 กม.

9,000,000 กรมทางหลวง
ชนบท

2.300 กม.

9,000,000 กรมทางหลวง
ชนบท

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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2.3.6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก
ทล.3195 - บ.คลองอ้ายทอก อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
2.467 กม.

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

6,500,000 กรมทางชนบท

2.3.7 เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง

45,000,000 กรมทางหลวง

2.3.8 พิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ – แยก
ที่ดิน
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข
309 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยก
ที่ดิน-ไชโย กม. 72+200 - กม.
72+800 (บริเวณวัดไชโยวรวิหาร)

35,000,000 กรมทางหลวง

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวในทางหลวงหมายเลข
309 ตอนควบคุม 0201 ตอนบาง
เสด็จ-แยกที่ดิน กม. 38+500-กม.
39+025 (บริเวณวัดท่าสุทธาวาส, วัด
สระแก้ว)
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวง
หมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201
ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน กม.37+600กม.38+500 (บริเวณวัดท่าสุทธาวาส,
วัดสระแก้ว)
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ประชาชนในการ
พัฒนาสังคมตาม
ระบอบประชา
ธิปไตย

2

13.1
13.2

600 เมตร

30,000,000 กระทรวง
คมนาคม

525 เมตร

38,000,000 กระทรวง
คมนาคม

900 เมตร

38,000,000

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

มหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2557
พัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัด
อ่างทอง
ประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ของสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง
พัฒนาบุคลากรสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง
1.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอก
ระบบเข้าระบบประกันสังคม
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ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
หน่วย
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ(บาท)
ดําเนินการ
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
5,000
830,000 สภาวัฒนธรรม

ศพอ. 5 ศูนย์

600 ฉบับ

100 คน

1.3.6 ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบ

2 กิจกรรม

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิจการ

130 คน

พัฒนาสุขภาพประชาชน
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก
พัฒนาโรงเรียนตามองค์ประกอบ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ส่งเสริมให้ตําบลดําเนินงานตามแนว
ทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

รพ.ทุกแห่ง

100,000 ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
30,000 สภาวัฒนธรรม

70,000 เครือข่ายทาง
วัฒนธรรม
232,800 สนง.
ประกันสังคม
จังหวัด
3,800,000 สนง.
ประกันสังคม
จังหวัด
87,500 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
30,000 กระทรวง
สาธารณสุข
20,000 กระทรวง
สาธารณสุข
20,000 กระทรวง
สาธารณสุข
30,000 กระทรวง
สาธารณสุข
50,000 กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

การคัดกรองและส่งเสริมการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อค้นหาผู้ป่วย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รายใหม่
คัดกรองประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
คัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear
ปรับปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส ในกลุ่ม
เสี่ยงสูง pre DM-pre HT
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ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

ประชากรอายุ
15 ปี ขึ้นไป

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

10,000 กระทรวง
สาธารณสุข
50,000 กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข

สตรีอายุ 30 60 ปี
กลุ่มเสี่ยง pre
DM-pre HT
ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

คัดกรองตาต้อกระจกเบื้องต้นในผู้สูงอายุ
วางแผนป้องกันควบคุมโรค
พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT) ระดับอําเภอ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
1.4.18 ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านแรงงานแก่นายจ้าง
ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ฯลฯ
1.4.19 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

80 คน
120 ตัวอย่าง
แรงงานต่าง
ด้าว 100 ราย

58,600 กระทรวง
สาธารณสุข
70,000 กระทรวง
สาธารณสุข
120,000 สนง.จัดหางาน
จังหวัด

11 กิจกรรม

5,106,950 สนง.พมจ.อท.

46 กิจกรรม

1,000,000 สนง.แรงงาน
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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2.5 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
ส่งเสริมความ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2.5.17 ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ทางสังคม
2.6 โครงการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ

2.6.1 พัฒนาและซ่อมบํารุงระบบ
ชลประทาน
(1) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งและ
อุทกภัย ม.4 ยาว 200 เมตร
(2) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและ
อุทกภัย ม.5 ยาว 200 เมตร
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ํา
เจ้าพระยา ม.8 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ยาว
500 ม.
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ํา
เจ้าพระยา ม.4 ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย ยาว
150 ม.
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ํา
เจ้าพระยา ม.1,2 ต.จําปาหล่อ อ.เมือง
ยาว 424 ม.
(6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ําน้อย
หน้าวัดคลองกลาง ม.4 ต.องครักษ์ อ.
โพธิ์ทอง ยาว 250 ม.

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
4
13.5

2 กิจรรม
ปรับปรุงความ
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

1

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

11,800 สนง.จัดหางาน
จังหวัด

14.1

50,000,000 กรมชลประทาน
50,000,000 กรมชลประทาน
110,000,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
30,000,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
93,280,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
25,000,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

(7) บริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนสําคัญ
เพื่อป้องกันอุทกภัย บริเวณศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง และชุมชนวัดอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง ตําบลบางแก้ว
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
1 แห่ง

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

17,100,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

(8) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ตําบลอินท
ประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง

44,742,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

(9) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบล
ไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(10) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
น้อย บริเวณพื้นที่หน้าบ้านนายอํานาจ
สมบุญ สิ้นสุดหน้าบ้านนางทองย้อย
ทองฟัก หมู่ที่ 2 ตําบลบางระกํา อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

1 แห่ง

60,000,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

1 แห่ง

60,000,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

(11) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
น้อย บริเวณพื้นที่คลองสาหร่ายฝั่ง
้ ํา
(7) การจัดการป้่ องกันภัยพิบัติจากน้

1 แห่ง

45,000,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
20,000,000 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.6.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร
2.6.2 ก่อสร้างและซ่อมแซมเขื่อน
ป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ําท่วม
อาคารป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว
ปรับปรุงกําแพงป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตําบล
ย่านซื่อ
อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตําบลโพสะ
2.6.3 พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กใน
หมู่บ้าน

25,000,000 กรมชลประทาน
50,000,000 กรมชลประทาน
40,000,000 กรมชลประทาน
22,000,000 กรมทรัพยากร
น้ํา

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.7โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ
ประชาชนในการพัฒนาสังคมตนเอง

กลยุทธ์

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ประชาชนในการ
พัฒนาสังคมตาม
ระบอบประชา
ธิปไตย

2.7.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
แบบบูรณาการ
2.8 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน ส่งเสริมความ
น่าอยู่ น่าเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนกับแหล่ง
ท่องเที่ยว

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
2
9.1

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

5,860,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
1

5.2
5.4

1.6.2 จัดงานอาหารปลอดภัย กินผัด
ไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย

500,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

(1) จัดงานรําลึกวีรกรรมของขุนรองปลัด
ชูและกองอาทมาต ตําบลสี่ร้อย อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(2) จัดงานรําลึกสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

1 ครั้ง

400,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

1 ครั้ง

2,000,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

(3) จัดงานสดุดีคนสําคัญพันท้ายนรสิงห์

1 ครั้ง

500,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

(4) จัดงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ
ไชยชาญ

1 ครั้ง

500,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

(5) จัดงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา

1 ครั้ง

500,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

1.6.3 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

1,000,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

1.6.4 แข่งขันเรือพาย

1 ครั้ง

500,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

(1) จัดทําป้าย/แผ่นพับการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

ประชาชนใน
จังหวัด
อ่างทองมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จาก
นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยว
ในจังหวัด
อ่างทอง
1 แห่ง

650,000 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

2.8.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
2.9 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของชุมชนริมน้ํา

พัฒนาส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS

2.9.1 ปรับปรุงระบบนิเวศทางน้ํา/ที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ํา/ตรวจคุณภาพน้ํา และ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
2.9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
ในการจัดการริมน้ํา

ปรับปรุงความ
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

2

2,800,000 กรมการ
ท่องเที่ยว

4.1
4.2
4.3
ส้วม
สาธารณะผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน HAS

20,000 กระทรวง
สาธารณสุข

3,941,320 กรมประมง

45,000 สํานักนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

2.9.3 สนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับ อปท.ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จากชุมชน
3 กิจกรรม

3,500,000 กรมประมง
4,500,000 กรมป่าไม้

2 กิจกรรม

372,000 กรมปศุสัตว์

13 ตําบล

2,500,000 กรมการพัฒนา
ชุมชน
5,400 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

4 กิจกรรม

ปรับปรุงความ
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

2

13.4

2.10.1 วางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดอ่างทอง

5 ผัง

2.10.2 จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
บริเวณโครงการถนนตามผังเมืองรวม
เมืองป่าโมก สาย ค 4 อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง

1 โครงการ

2.11 โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิต
ชุมชนที่ดี
2.11.1 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วย
ดําเนินการ

15,000 กรมควบคุม
มลพิษ

2.9.4 พัฒนาระบบนิเวศที่อยู่อาศัยสัตว์
น้ํา
2.9.5 ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวและป้องกัน
ตลิ่งทรุดตัว
2.9.6 ส่งเสริมฟาร์มปศุสัตว์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.9.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
ในการจัดการชุมชนริมน้ํา
2.9.8 บริหารจัดการลุ่มน้ําและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2.10 โครงการจัดทําผังเมืองรวมเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน

งบประมาณ(บาท)

ส่งเสริมอาชีพ
และวิถีชีวิตที่ดี

2

13.3

1,200,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
150,000 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

(1) มหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
1 ครั้ง

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

830,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

(2) พัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัด
อ่างทอง
(3) พัฒนาบุคลากรสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง ประจําปี 2558

5 ศูนย์

(4) ประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรม ของสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ
2558

2 ครั้ง

มหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2557

เด็ก เยาวชน
ประชาชน
5,000 คน

8,300,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

7 กิจกรรม

205,000 กรมปศุสัตว์

เกษตรกร
100 ราย
เกษตรกร
500
เกษตรกร
360 ราย

12,600,000 กรมปศุสัตว์

2.12 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้าง
โอกาส สร้างรายได้ของประชาชน
2.12.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
2.12.2 สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
2.12.3 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
2.12.4 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

ข้าราชการ
20 คน
เครือข่าย 30
คน

ส่งเสริมอาชีพ
และวิถีชีวิตที่ดี

1

100,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
70,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
30,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

12.1
12.2
13.3

39,000 กรมปศุสัตว์
60,000 กรมปศุสัตว์

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

2.12.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
คนทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพ
2.13 โครงการส่งเสริมการบริหาร
เพิ่มขีด
จัดการที่ดี การมีส่วนร่วม และบูรณาการ ความสามารถ
ประชาชนในการ
พัฒนาสังคมตาม
ระบอบประชา
ธิปไตย

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
15 กิจกรรม

5

1,237,300 สนง.จัดหางาน
จังหวัด

250,000 กรมที่ดิน

2.13.8. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

3 กิจกรรม

ส่งเสริมความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนกับแหล่ง
ท่องเที่ยว

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถ ปรับปรุงความ
ของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสา เป็นอยู่ทางด้าน
ธารณภัย
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง
3.1.1 จัดหารถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์
3.1.2 จัดซื้อ/จัดหารถบรรทุก (ดีเซล)
3.1.3 ปรับปรุงระบบกระจายเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 1 - 9 ตําบลหัวไผ่
อบรมทบทวน อปพร.

หน่วย
ดําเนินการ

13.4

2.13.1 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
และระวาง
แผนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

2.14 โครงการปรับปรุงห้องน้ําใน
สถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด

งบประมาณ(บาท)

1

180,000 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

5.2

272,792,912
2

14.2

1 คัน
1 คัน
9 หมู่บ้าน

2,190,000 อบต.หัวไผ่
1,980,000 อบต.หัวไผ่
1,200,000 อบต.หัวไผ่
150,000 อบต.ศรีพราน

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

อบรมทบทวน อปพร.
อบรมทบทวน อปพร.
อบรมทบทวน อปพร.
อบรมป้องกันและระวังภัย
ซื้อรถดับเพลิง
อบรมทบทวน อปพร.
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุจราจร
อบรมทบทวน อปพร.
3.1.1 ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ
ชุมชนและโรงเรียน
3.1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องช่วย
หายใจแบบอากาศอัด SCBA
3.1.3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3.2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา
สังคมในระดับครัวเรือนและชุมชน

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

100,000
100,000
250,000
400,000
4,200,000
180,000
30,000
200,000
40,000

อบต.ห้วยไผ่
อบต.จําลอง
ทต.แสวงหา
ทต.แสวงหา
ทต.แสวงหา
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.บ้านพราน
ทต.วิเศษไชย
ชาญ
300,000 ทต.วิเศษไชย
ชาญ
30,000 ทต.วิเศษไชย
ชาญ

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ประชาชนในการ
พัฒนาสังคมตาม
ระบอบประชา
ธิปไตย

2

10.2
13.2

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

128,101 ศพส.อ.แสวงหา

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายา
เสพติด

ทุกตําบล/ทุก
หมู่บ้าน
ทุกตําบล/ทุก
หมู่บ้าน

3.2.1 จัดหา CCTV.

11 จุด

900,000 อบต.สีบัวทอง
อ.แสวงหา

3.3 โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทาง ปรับปรุงความ
เศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

1

2.1
2.2
2.3

280,000 ศพส.อ.แสวงหา

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

3.3.1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านคลองสําโรง หมู่ที่ 4 บ้านลานช้าง หมู่ที่ 2 ตําบลหลักแก้ว
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
ระยะทาง
2,910 เมตร

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

20,190,000 อบต.หลักแก้ว
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.2 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและกดปักเสาเข็มป้องกันดิน Slide
(เคลื่อนตัว) กลุ่มบ้านนายวีระศักดิ์ จระ
เณร หมู่ที่ 3 ตําบลหลักแก้ว อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

805,000 อบต.หลักแก้ว
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนสายคันคลองชลประทาน
1 ขวา หมู่ที่ 11 - เชื่อมบ้านโพธิ์เขียว
หมู่ที่ 12 ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

4,540,000 อบต.ศาลเจ้า
โรงทอง
อ.วิเศษไชชาญ

3.3.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ริมคลองไผ่ดําพัฒนา หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่
5 ตําบลไผ่ดําพัฒนา อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง

ระยะทาง
1,005 เมตร

1,651,000 เทศบาลตําบล
ไผ่ดําพัฒนา
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างบึงลาดจินจาน หมู่ที่ 2 ตําบลไผ่ดํา
พัฒนา อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

ระยะทาง
555 เมตร

1,167,000 เทศตําบลไผ่
ดําพัฒนา
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ริมคลองประโคน หมู่ที่ 1 ตําบลไผ่ดํา
พัฒนา อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

ระยะทาง
1,725 เมตร

3,594,000 เทศบาลตําบล
ไผ่ดําพัฒนา
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบบึงเบิกไพร หมู่ที่ 8 ตําบลไผ่ดํา
พัฒนา อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

ระยะทาง
1,980 เมตร

5,124,000 เทศบาลตําบล
ไผ่ดําพัฒนา
อ.วิเศษชัยชาญ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

3.3.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางคันคลอง ร3 ซ สุพรรณ 3 ต่อ
จากถนน คสล.บ้านนายประเสริฐ
มารยาท ถึงเขตติดต่อ ตําบลสาวร้องไห้

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
ระยะทาง
590 เมตร

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

990,300 อบต.ไผ่วง
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางคันคลอง ร4 ซ สุพรรณ 3 ต่อ
จากถนน คสล. ม.3 ถึงเขตติดต่อ ตําบล
ห้วยคันแหลน

ระยะทาง
600 เมตร

1,305,900 อบต.ไผ่วง
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

ระยะทาง
2,100 เมตร

8,820,000 อบต.ตลาดใหม่
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.11 รื้อซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่
13 (3019) คลองทางควาย ตําบลบาง
จัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ระยะทาง
3,655 เมตร

15,520,000 อบต.บางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.12 ก่อสร้างโดยทําการลงลูกรัง
บริเวณถนนคันคลองชลประทานโค้ง
ดอนทอง หมู่ที่ 6 ตําบลท่าช้าง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ระยะทาง
5,450 เมตร

1,918,000 เทศบาลตําบล
ท่าช้าง
อ.วิเศษชัยชาญ

3.3.13 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 ตําบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง
3.3.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ อําเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง
3.3.15 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 ตําบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง
3.3.16 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตําบลสามโก้
3.3.17 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5
ตําบลสามโก้ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตําบลมงคล
ธรรมนิมิต

4,500,000 อบต.โพธิ์ม่วง
พันธุ์ อ.สามโก้
3,240,000 อบต.โพธิ์ม่วง
พันธุ์ อ.สามโก้
4,500,000 อบต.โพธิ์ม่วง
พันธุ์ อ.สามโก้
ระยะทาง
9,900 เมตร
ระยะทาง
1,000 เมตร

7,020,000 เทศบาลตําบล
สามโก้
2,500,000 เทศบาลตําบล
สามโก้

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

3.3.18 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 ตําบลราษฎรพัฒนา
3.3.19 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 ตําบลมงคลธรรมนิมิต
3.3.20 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 ตําบลสามโก้
3.3.21 ก่อสร้างสะพาน คสล.ทางเข้า
หมู่บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.อบทม
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์ม่วงพันธุ์
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
1 แห่ง

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

1 แห่ง

3,500,000 เทศบาลตําบล
สามโก้
3,500,000 เทศบาลตําบล
สามโก้
3,500,000 เทศบาลตําบล
สามโก้
600,000 อบต.อบทม

3.3.21 ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านนาย
บัว พลายละหาร หมู่ที่ 5 ตําบลอบทม
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ
ตําบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง

2,110,000 อบต.อบทม

3.3.22 ปรับปรุงผิวทางสัญจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยลาดยางทับ บริเวณบ้าน
หัวไผ่-บ้านเชิงหวาย หมู่ที่ 1 - 4 ตําบล
หัวไผ่

ระยะทาง
3,000 เมตร

4,700,000 อบต.หัวไผ่

3.3.23 ปรับปรุงผิวทางจราจรสัญจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยลาดยางทับ
บริเวณบ้านเชิงหวาย-บ้านเชิงหวาย หมู่ที่
4 - สามง่าม ตําบลหัวไผ่

ระยะทาง
1,500 เมตร

3,460,000 อบต.หัวไผ่

3.3.24 ปรับปรุงผิวทางสัญจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยลาดยางทับบริเวณบ้าน
เชิงหวาย - บ้านเชิงหวาย หมู่ที่ 5 - สาม
ง่าม ตําบลหัวไผ่

ระยะทาง
1,960 เมตร

3,000,000 อบต.หัวไผ่

3.3.25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลหัวไผ่
3.3.26 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 - 8 ตําบลหัวไผ่

ระยะทาง
860 เมตร
ระยะทาง
300 เมตร

1,980,000 อบต.หัวไผ่

1 แห่ง
1 แห่ง

523,000 อบต.หัวไผ่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

3.3.27 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ระบบ
3.3.28 สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค
3.3.29 ปรับปรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
3.3.30 ขยายเตา/ซ่อมแซมไฟฟ้า
3.3.31 บํารุงรักษาเส้นทาง
3.3.32 พัฒนาขอบเขตไฟฟ้า
3.3.33 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
3.3.34 ซ่อมประปา
3.3.35 พัฒนาขอบเขตไฟฟ้า
3.3.36 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
3.3.37 พัฒนาขอบเขตไฟฟ้า
3.3.38 สร้างถนน คสล.
3.3.39 ระบบประปาหมู่บ้าน
3.3.40 พัฒนาขอบเขตไฟฟ้า
3.3.41 สร้างถนน คสล.
3.3.42 ก่อสร้างถนนลาดยาง
พัฒนาขอบเขตไฟฟ้าโทรคมนาคม
สร้างถนน คสล.
ซ่อมแซมถนน
หนึ่งครัวเรือน หนึ่งแปลงปลูก
ฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา
สนับสนุนกิจกรรมประเพณีหมู่บ้าน
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขีด
ของประชาชน
ความสามารถ
ประชาชนในการ
พัฒนาสังคมตาม
ระบอบประชา
ธิปไตย

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ
อบต.บ้านอิฐ

1,850,000
5,168,700
300,000
23,305,000
1,040,000
34,299,800
180,000
20,000
7,850,000
150,000
23,210,000
4,000,000
250,000
1,000,000
800,000
720,000
1,243,000
165,000
50,000
30,000

ทต.แสวงหา
ทต.แสวงหา
อบต.จําลอง
อบต.จําลอง
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.สีบัวทอง
อบต.สีบัวทอง
อบต.ศรีพราน
อบต.ศรีพราน
อบต.ศรีพราน
อบต.ศรีพราน
อบต.ศรีพราน
อบต.ศรีพราน
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่

100,000 อบต.ห้วยไผ่
60,000 อบต.ห้วยไผ่
2

13.1
13.2

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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3.4.1 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เอนกประสงค์
3.4.2 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 5 ตําบล
หัวไผ่
ส่งเสริมควบคุมป้องกันโรค
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ควบคุมและป้องกันโรค
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน
ป้องกันและส่งเสริมการระวังโรค
ไข้เลือดออก
รณรงค์การออกกําลังกาย
หลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่น
ซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรค
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
3.5 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
ส่งเสริมความ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3.6 โครงการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3,4
ตําบลบ้านรี อําเภอเมืองอ่างทอง

ปรับปรุงความ
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
1 แห่ง
1 แห่ง

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

3,132,000 อบต.หัวไผ่
950,000 อบต.หัวไผ่
295,000 อบต.บ้านพราน
60,000 ทต.แสวงหา
100,000 ทต.แสวงหา
4,772,400
70,000
120,000
150,000
60,000

ทต.แสวงหา
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่
อบต.จําลอง

20,000 อบต.ศรีพราน
50,000
100,000
60,000
60,000

อบต.ศรีพราน
อบต.จําลอง
อบต.จําลอง
อบต.จําลอง

340,000 อบต.วังน้ําเย็น
4

13.5

1

14.1

อบต.บ้านอิฐ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 6 ตําบล
อิฐ อําเภอเมืองอ่างทอง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ต่อของเดิม)
3.7 โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ เพิ่มขีด
ประชาชนในการพัฒนาสังคมตนเอง
ความสามารถ
ประชาชนในการ
พัฒนาสังคมตาม
ระบอบประชา
ธิปไตย

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

หน่วย
ดําเนินการ
อบต.บ้านอิฐ
อบต.บ้านอิฐ

2

9.1

อบรมกรรมการหมู่บ้านเรื่องการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท

2 รุ่น

พัฒนาศักยภาพของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน

2 รุ่น

พัฒนาหมู่บ้านประชาธิปไตยต้นแบบ

7 ตําบล

สนับสนุนวารสารให้หมู่บ้าน
ประชาคมหมู่บ้าน
ให้ความรู้ตามกฎหมาย
ปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน
ฝึกอบรมด้านการเมืองการปกครองให้
ประชาชน
ปรับปรุงหอกระจายข่าวและที่อ่าน
หนังสือพิมพ์
สนับสนุนร่วมทําแผนหมู่บ้าน
สนับสนุนประชาธิปไตย
สัมมนาผู้นําชุมชน สตรี
ประชาคมหมู่บ้าน
อบรมกฎหมาย

งบประมาณ(บาท)

50,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอแสวงหา
60,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอแสวงหา
20,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอแสวงหา
40,000 อบต.บ้านพราน
50,000 อบต.ห้วยไผ่
850,000 อบต.ห้วยไผ่
30,000 อบต.ศรีพราน
40,000 อบต.ศรีพราน
250,000 อบต.จําลอง
10,000
20,000
300,000
50,000
200,000

อบต.จําลอง
อบต.จําลอง
อบต.จําลอง
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.สีบัวทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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3.8 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน ส่งเสริมความ
น่าอยู่ น่าเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนกับแหล่ง
ท่องเที่ยว
อบรมเยาวชนตามวิถีพุทธ
ทําบุญประจําปี บวชนาคหมู่
บวชชีพราหมณ์
อนุรักษ์ดนตรีไทย แข่งขันเรือโปรง
สนับสนุนการท่องเที่ยว
3.9 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของชุมชนริมน้ํา

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ขุดลอกบึง คู คลอง ลําน้ํา
ฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กําจัดวัชพืช
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค
การเกษตร
พัฒนาบึงสาธารณะ หมู่ 4 ตําบลศรีพราน
รักษาส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขุดลอกบึง คู คลอง
ลาดคอนกรีต
ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ํา อุปโภค บริโภค
การเกษตร

ปรับปรุงความ
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล
1
5.2
5.4

2

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

150,000
40,000
30,000
60,000
400,000

อบต.วังน้ําเย็น
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.วังน้ําเย็น
อบต.จําลอง

4.1
4.2
4.3
220,000 อบต.บ้านพราน
50,000 อบต.บ้านพราน

196,000
30,000
50,000
3,375,000

อบต.บ้านพราน
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่
อบต.ห้วยไผ่

100,000 อบต.ศรีพราน
50,000 อบต.ศรีพราน
603,000 อบต.ศรีพราน
500,000 อบต.ศรีพราน
200,000 อบต.จําลอง
6,377,000 อบต.จําลอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

ส่งเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงบึงวังนาค
ปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค
การเกษตร
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,000,000 อบต.วังน้ําเย็น
12,654,711 อบต.วังน้ําเย็น
10,000 อบต.สีบัวทอง
อ.แสวงหา
ปรับปรุงความ
เป็นอยู่ทางด้าน
กายภาพของ
ชุมชนและเมือง

2

13.4

3.11 โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิต
ชุมชนที่ดี
3.12 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้าง
โอกาส สร้างรายได้ของประชาชน

ส่งเสริมอาชีพ
และวิถีชีวิตที่ดี
ส่งเสริมอาชีพ
และวิถีชีวิตที่ดี

2

13.3

1

12.1
12.2
13.3

ปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้า OTOP อําเภอ
แสวงหา

1 แห่ง

ขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

7 ตําบล

สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตําบล
ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

หน่วย
ดําเนินการ

140,000 อบต.วังน้ําเย็น

3.10 โครงการจัดทําผังเมืองรวมเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน

ขยายผลกิจกรรมตามรอยพ่อ

งบประมาณ(บาท)

100,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอแสวงหา
10,000 ที่ทําที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอแสวงหา
10,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอแสวงหา
250,000 อบต.บ้านพราน
80,000 อบต.บ้านพราน
10,000 อบต.บ้านพราน
50,000 ทต.แสวงหา
50,000 ทต.แสวงหา
150,000 อบต.วังน้ําเย็น

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ทําขนมไทยและเลี้ยงเห็ดและกลุ่มอาชีพ
อื่นๆ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
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ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลผลิต
กับ
ผลสัมฤทธิ์
นโยบาย ของโครงการ
รัฐบาล

งบประมาณ(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

100,000 อบต.วังน้ําเย็น
30,000 อบต.วังน้ําเย็น
100,000 อบต.สีบัวทอง
300,000 อบต.ศรีพราน
300,000 อบต.จําลอง

แบบ จ 2
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557
จังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์ "อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อ่างทองสู่ตลาดโลก
ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ลําดับที่ 3

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1. โครงการของจังหวัด
1.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดอ่างทอง สู่ตลาดโลก
1.1.1 สนองการดําเนินงาน
โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตําบลบางเสด็จ
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(1) พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการกลุ่มและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณ
ศูนย์ส่งเสริมการปั้นตุ๊กตาชาววัง
ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
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ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์ของ
กับ
ผลผลิต
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

19,377,000
1

1,000,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
1,564,000 อําเภอป่าโมก

1.1.2 เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
อ่างทองสู่ตลาดโลก
(1) ประเมินความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการ
(2) ประเมินความต้องการของ
ลูกค้า/ตลาด
(3) เรียนรู้การบริหารเชิงธุรกิจ
(4) เรียนรู้การนําเข้า-ส่งออก
(5) เรียนรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.1.3 พัฒนา OTOP สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

1,000,000 สนง.พาณิชย์
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์ของ
กับ
ผลผลิต
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล

(1)พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ
OTOP จาก OTOP ต้นแบบ
(2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

1,000,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
2,000,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

1.1.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์อ่างทอง
ให้ได้มาตรฐาน
(1) ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อ่างทองให้
ได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข

500,000 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด

500,000 สนง.

(2) เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใน
จังหวัดอ่างทอง

สาธารณสุข
จังหวัด

1.1.5 ส่งเสริมการตลาด
(1) ปรับปรุงอาคารให้เป็นศูนย์
จําหน่ายสินค้าโครงการหลวงและ
วิสาหกิจชุมชน

813,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด

(2)จัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์อ่างทองภายใน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคเพื่อ
จําหน่ายและทดสอบตลาด รวมทั้ง
จัดกิจกรรม Business Macting

6,000,000 สนง.พาณิชย์
จังหวัด

(3)ร่วมงานแสดงและจําหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในต่างประเทศ

5,000,000 สนง.พาณิชย์
จังหวัด

2. โครงการของกระทรวง กรม
2.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดอ่างทอง สู่ตลาดโลก
2.1.1 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ

1,882,690

1.1.6 จัดทําฐานข้อมูลชี้นําและ
เตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด

4 กิจกรรม

362,160 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

10 กิจกรรม

85,000 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

1.1.7 พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์ของ
กับ
ผลผลิต
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
2 ราย

1.1.8 เตรียมความพร้อมเกษตรกร
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

83 ราย (SL
60/GAP 23)

1.1.9 ส่งเสริมเกษตรกรด้านการ
ประม
1.1.10 ประมงอาสา

180 ราย

1.1.11 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
(ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก)
1.1.12 พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1.13 พัฒนาศักยภาพและบ่ม
เพาะการผลิตปลาสวยงามรายใหม่
1.1.14 ควบคุมการทําประมง

30 ราย/1
ครั้ง/1 แห่ง
76 ราย/ครั้ง

1.1.15 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
1.1.16 สายใยรักแห่งครอบครัว
1.1.17 ส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน
เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
3. โครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

30ราย/ครั้ง

20 ราย
120/ฉบับ/24
ครั้ง
4 ครั้ง/25 ราย
30 ราย/1
ครั้ง/1 แห่ง
1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

210,000 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
47,000 สนง.ประมง
จังหวัด
243,000 สนง.ประมง
จังหวัด
89,530 สนง.ประมง
จังหวัด
81,500 สนง.ประมง
จังหวัด
102,500 สนง.ประมง
จังหวัด
80,000 สนง.ประมง
จังหวัด
35,000 สนง.ประมง
จังหวัด
20,000 สนง.ประมง
จังหวัด
27,000 สนง.ประมง
จังหวัด
500,000 กรมส่งเสริม
ท่องเที่ยว
2,750,000

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

3.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตรสู่ตลาดโลก

กลยุทธ์

1. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การทําธุรกิจ
ให้กับ
ผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมการ
เข้าถึงตลาดและ
ลูกค้าปลายทาง

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์ของ
กับ
ผลผลิต
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
1
7.1
7.2
7.4

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

3.1.1 ส่งเสริมหัตถกรรมจาก
ผักตบชวาของกลุ่มแม่บ้านตําบลม่วง
เตี้ย

100,000 ทต.ม่วงเตี้ย อ.
วิเศษชัยชาญ

3.1.2 สนับสนุนโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
3.1.3 ส่งเสริมการผลิต เพิ่มช่อง
ทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน

100,000 ทต.ม่วงเตี้ย อ.
วิเศษชัยชาญ
600,000 อบต.สีบัวทอง

จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชพันธุ์ดี
3.2 เสริมสร้างความสงบและ
ความมั่นคงในพื้นที่
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

150,000 อบต.วังน้ําเย็น

3 กิจกรรม
3 กิจกรรม
5 กิจกรรม
3 กิจกรรม
3 กิจกรรม

430,000
380,000
520,000
270,000
200,000

อบต.วังนย้ําเย็น
อบต.จําลอง
ทต.แสวงหา
อบต.บ้านพราน
อบต.ห้วยไผ่

แบบ จ.2
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557
จังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์ "อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการผลิต บริโภค และจําหน่ายอาหารปลอดภัย
ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ลําดับที่ 2

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

1. โครงการของจังหวัด
1.1 โครงการส่งเสริมการผลิต
อาหารปลอดภัย
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรผลิตอาหาร
ปลอดภัย

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
127,671,900
1

หน่วย
ดําเนินการ

(1) สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ํา
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของประชาชน ตําบล
ราชสถิตย์ อําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง

9,000,000 อําเภอไชโย

(2) พัฒนาแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 2 ตําบลอินท
ประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง

8,000,000 อําเภอโพธิ์ทอง

1.2 ยกระดับการผลิตอาหาร
ปลอดภัย
(1) สนองการดําเนินงานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ หนองระหาร
จีน ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง
(1.1) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ
ด้านพืช

39,965,950

50,000 สนง.เกษตร
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

(1.2) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ
ด้านปศุสัตว์
(1.3) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ
ด้านประมง
(2) สนองการดําเนินงานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตําบลสีบัวทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(2.1)ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯด้าน
พืช
(2.2)ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ
ด้านปศุสัตว์
(2.3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรด้านประมง
(2.4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมครุภัณฑ์อุปรณ์สํานักงาน
(3)สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนอง
เจ็ดเส้น อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลหัวไผ่ อําเภอ
เมืองอ่างทอง ตําบลสายทอง
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
หน่วย
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
ดําเนินการ
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
1,097,200 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
3,147,000 สนง.ประมง
จังหวัด

100,000 สนง.เกษตร
จังหวัด
575,400 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
1,700,000 สนง.ประมง
จังหวัด
4,500,000 1.สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด
ํ

จัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
โครงการและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ

480,400 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้เกษตรกรด้านพืช ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

772,650 สนง.เกษตร
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
พัฒนาอาชีพและเพิ่มผลผลิตด้าน
ประมงโครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
ด้านพืช
(1)ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย
อย่างยั่งยืน
(2)พัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากศัตรูพืช
ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
ด้านปศุสัตว์
(1) ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่
จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียง
สะอาด)
(2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
ปีก (เป็ดไข่) และการแปรรูป
(3)สร้างหมู่บ้านปลอดโรคสัตว์ปีก
(4) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
ด้านประมง
(1)พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและ
จําหน่ายปลาให้ได้มาตรฐาน
(2) ให้ความรู้สุขาภิบาลและ
ตรวจสอบอาหาร

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
หน่วย
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
ดําเนินการ
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
98,300 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
1,740,000 สนง.ประมง
จังหวัด
120,000 สถานีพัฒนา
ที่ดินอ่างทอง

6,652,000 สนง.เกษตร
จังหวัด
1,563,000 สนง.เกษตร
จังหวัด

600,000 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
800,000 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
400,000 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
400,000 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด

4,170,000 สนง.ประมง
จังหวัด
500,000 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

(3) ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่
มาตรฐาน

(4) ส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ
แบบครบวงจร

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
หน่วย
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
ดําเนินการ
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
7,500,000 สนง.เกษตร
จังหวัด/สนง.
ปศุสัตว์
จังหวัด/สนง.
ประมงจังหวัด
และสถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัด
1,000,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด/สนง.
เกษตรจังหวัด

ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมขีดความสามารถของ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการ

2,000,000 อุตสาหกรรม
จังหวัด
7,000,000

(1) เพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัด
อ่างทอง(จัดงานเกษตรและของดี
เมืองอ่างทอง ครั้งที่ 3 ปี 2558)

5,000,000 สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

(2)ส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
ผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์
(3) เสริมสร้างขีดความสามารถกลุ่ม
เกษตรกรและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน

500,000 สนง.สหกรณ์
จังหวัด
1,500,000 สนง.สหกรณ์
จังหวัด และ
สนง.เกษตร
จังหวัด

5. ส่งเสริมการตลาด
(1) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยอ่างทองในห้างสรรพสินค้า

8,370,000
1,870,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

(2) ส่งเสริมและรับรองแหล่ง
จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
มาตรฐาน Q

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
หน่วย
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
ดําเนินการ
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
1,500,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด

(3)ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ
1 ครั้ง และนอกประเทศ ครั้ง
2. โครงการของจังหวัด(ใช้งบกลุ่มจังหวัด)
2.1 โครงการยกระดับกระบวนการ ส่งเสริมให้มีการ
ผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้า ปรับปรุง
กระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

5,000,000 สนง.พาณิชย์
จังหวัด
53,412,050
1

3.1
3.2
3.4

2.1.1 ยกระดับกระบวนการผลิต
เข้าสู่มาตรฐาน

1. ส่งเสริมการ
ผลิตด้านพืช
100 ราย
2. ส่งเสริมการ
ผลิตด้านปศุสัตว์
2 ฟาร์ม
3. พัฒนาและ
ส่งเสริมฟาร์ม
เพาะเลี้ยงและ
แปรรูปสัตว์น้พ
200 ฟาร์ม
4. พัฒนาที่ดิน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต 294
ราย

14,644,500 สนง.เกษตร
จังหวัด/สนง.
ปศุสัตว์
จังหวัด/สนง.
ประมงจังหวัด
และสถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัด

2.1.2 ส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อ
สุขภาพแบบครบวงจร

เกาตรกร จํานวน
60 ราย พื้นที่
300 ไร่

834,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด/สนง.
เกษตรจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

2.1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรผลิตอาหาร
ปลอดภัย

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
หน่วย
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
ดําเนินการ
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
3 แห่ง
20,000,000 โครงการ
ชลประทาน
จังหวัดอ่างทอง

2.1.4 ส่งเสริมการแปรรูปและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์

70 ราย

1,895,000 สนง.สหกรณ์
จังหวัด และ
สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

2.1.5 เสริมสร้างขีดความสามารถ
กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ

230 ราย

2,400,000 สนง.สหกรณ์
จังหวัด และ
สนง.เกษตร
จังหวัด

2.1.6 ส่งเสริมและรับรองแหล่ง
จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
มาตรฐาน Q

เกษตรกร 150
ราย แหล่ง
จําหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัย
จํานวน 15
แหล่ง

1,708,800 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด

2.1.7 ส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริม
การตลาด
ภายในประเทศ
1 ครั้ง และนอก
ประเทศ 2 ครั้ง

11,729,750 สนง.พาณิชย์
จังหวัด

2.1.8 การบริหารจัดการโครงการ

2.โครงการของกระทรวง กรม

200,000 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด
53,417,510

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
กลยุทธ์
ผลผลิต
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
1
3.1
2.1 โครงการส่งเสริมการผลิต
ส่งเสริมให้มีการ
3.2
อาหารปลอดภัย
ปรับปรุง
3.4
กระบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
พัฒนาสหกรณ์โคเนื้อ - โคนม

1 แห่ง

ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์
2.1.1 ปรับปรุงบํารุงดินและ
ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ
(1) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน
(1)ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพเพื่อ
ผลิตอาหารปลอดภัย
2.1.2 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุ
สัตว์สู่มาตรฐาน
(1)ตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

62 กลุ่ม

(2)พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(3)เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บําบัด
และชันสูตรโรคสัตว์
(4)ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
(10) พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

50 ราย
500 ตัวอย่าง
1,000 ไร่

หน่วย
ดําเนินการ

15,900 กรมส่งเสริม
สหกรณ์
136,000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

150,000 กรมพัฒนาที่ดิน
350,000 กรมพัฒนาที่ดิน

1,380,000 กรมปศุสัตว์
1,500
8 กิจกรรม

900,000 กรมปศุสัตว์
1,139,000 กรมปศุสัตว์

7 กิจกกรม

6,800,000 กรมปศุสัตว์

10 ตัวอย่าง

10,000 กรมปศุสัตว์

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล

2.1.3 พัฒนาศักยภาพผู้นํากลุ่ม
องค์กร/วิสาหกิจชุมชน
(1) พัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพใน
สถาบันเกษตรกร
(2) ส่งเสริมขีดความสามารถของ
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการ
2.1.4 ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง
2.1.5 จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
OTOP
การพัฒนาแหล่งน้ํา
ดาดคอนกรีตคลองทุ่งขวาง

1 เครือข่าย

21,300 กรมส่งเสริมสหกร

90 ราย

48,100 กรมส่งเสริมสหกร

787,210 กรมประมง

ปรับปรุงคันหนองคลองล้น

2 ครั้ง

200,000 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

1 แห่ง

20,000,000 กรมชลประทาน

1 แห่ง

7,000,000 กรมชลประทาน

3. โครงการพัฒนาตลาดปลาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวประจําจังหวัด
3.1 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
สนับสนุนตลาดสุวพันธุ์ พร้อมท่อ
ระบายน้ํา

14,000,000 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.2 ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
3.โครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
3.1 โครงการส่งเสริมการผลิต
ส่งเสริมให้มีการ
อาหารปลอดภัย
ปรับปรุง
กระบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
3.1.1 ก่อสร้างคูส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3-9 ตําบลหัวไผ่

หน่วย
ดําเนินการ

480,000 กระทรวง
สาธารณสุข
7,645,000
1

3.1
3.2
3.4

ระยะทาง
5,600 เมตร

5,515,000 อบต.หัวไผ่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

3.1.2 ก่อสร้างคูส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ 2-4 ตําบลหัวไผ่
3.1.3 ก่อสร้างคูส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1 ตําบลหัวไผ่
ลดใช้สารเคมีแปลงนา ไม้ผล

กลยุทธ์

ความ
สอดคล้อง เป้าหมาย/
หน่วย
ผลสัมฤทธิ์ของ งบประมาณ(บาท)
กับ
ผลผลิต
ดําเนินการ
โครงการ
นโยบาย
รัฐบาล
ระยะทาง 510
720,000 อบต.หัวไผ่
เมตร
ระยะทาง
1,380,000 อบต.หัวไผ่
1,400 เมตร
30,000 อบต.วังน้ําเย็น

สรุปงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบองค์กรปกครอง
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์
งบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด งบกระทรวง กรม
ส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
: พัฒนาชุมชนน่าอยู่ น่า
เที่ยว
162,124,400 44,325,000 1,045,939,160 272,792,912
1,525,181,472
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
: ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
อ่างทองสู่ตลาดโลก
19,377,000
1,882,690
2,750,000
24,009,690
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
: ส่งเสริมการผลิต
บริโภค และจําหน่าย
อาหารปลอดภัย
127,671,900 53,412,050
53,417,510
7,645,000
242,146,460
รวม
309,173,300 97,737,050 1,101,239,360 283,187,912
1,791,337,622

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว
วงเงิน....9,505,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวรุ่งลัลนา กีรติกุลธนาวัฒน์ ตําแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3585-1015
นายประสิทธิ์ พวงทอง ตําแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1759
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 12. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 13. สนับสนุนการพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 3. การเพิ่มผลผลิต SMEs 4. ระบบ Logistics
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 8. การเพิ่มศักยภาพเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดอ่างทองมีศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน
ประกอบกับที่ตั้งของจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวจึงเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก จังหวัดอ่างทองเห็น
ความสําคัญของการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ จึงจัดทําโครงการเพื่อสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งการป้องกันภัยด้านสัตว์ที่
อาจสร้างความรําคาญให้กับนักท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : สํานักงบประมาณ

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

จังหวัดอ่างทอง
2

(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2556 สิ้นสุดปี กันยายน 2557
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวนอกพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
(ผล)
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
ร้อยละ
5
5
การท่องเที่ยวตามเกณฑ์ที่จังหวัด
กําหนด

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

5

5

(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีรายได้จากการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1.1 เพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชนและบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
(6) วิธีการดําเนินงาน
5 ดําเนินการเอง จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

เงินงบประมาณ
9,505,000
9,505,000

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
9,505,000
9,505,000

จังหวัดอ่างทอง
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(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
(9,505,000)
(5,505,000)
355,000
5,129,000
21,000
(4,000,000)
150,000
4,000,000
-

-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว
กิจกรรมย่อย 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1.1 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ตลาดวัดไชโยวรวิหาร
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1.1 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ตลาดวัดไชโยวรวิหาร
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(9,505,000)
(9,505,000)
4,000,000

4,000,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว
กิจกรรมย่อย 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1.2 สถานที่ท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าจังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(10,605,000)
505,000
355,000
(145,000)
96,000
49,000

1.1.3 ค่าวัสดุ
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

(210,000)
10,000

ที่มา : สํานักงบประมาณ

คําชี้แจง

(15,605,000)

(76) จ้างเหมาบริการ

(8) วัสดุเวชภัรัณฑ์

หน่วย : บาท

200,000

-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 10 คน ๆ ละ 240 บาท/วัน
จํานวน 40 วัน
- ค่าจ้างเหมาจัดทํากรงสําหรับดูแลสุนัข-แมว หลัง
การผ่าตัดทําหมัน จํานวน 10 หลังๆ ละ 4,900
บาท (สามารถถอดประกอบได้)
ค่าอุปกรณ์จับสุนขั -แมว 2 รายการ
- ห่วงคล้องจับสุนัขมีด้าม ราคา 1,000 บาท/อัน
จํานวน 5 อัน เป็นเงิน 5,000 บาท
- สวิง แบบมีด้ามจับ อันละ 1,000 บาท จํานวน 5
อัน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ราคาโด๊สละ 25
บาท*1,000 ตัว เป็นเงิน 25,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการยิงยาสลบสุนัข-แมว

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง
จํานวน 50 บาท/ตัว จํานวน 500 ตัว เป็นเงิน
25,000 บาท
- ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทําหมัน
สุนัข-แมว 300 บาท/ตัว จํานวน 500 ตัว เป็นเงิน
150,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
1. 1 ปืนยิงยาสลบ จํานวน 1 ชุด
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

(150,000)
150,000

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว
กิจกรรมย่อย 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(15,605,000)
(5,000,000)

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000

ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

(กิจกรรม 1.1) ค่าจัดงานรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(กิจกรรม 1.2) ค่าจัดงานรําลึกวีรกรรมของขุนรองปลัดชู
และกองอาทมาต ตําบลสี่ร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
((กิจกรรม 1.3) ค่าจัดงานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์
(กิจกรรม 1.4) ค่าจัดงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชย
ชาญ
(กิจกรรม 1.5) ค่าจัดงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
(กิจกรรม 1.6) ค่าจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
(กิจกรรม 1.7) ค่าจัดงานมหกรรมวันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นก
กระทา กินผักปลา ปลอดสารพิษ
(กิจกรรม 1.8) ค่าจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย กินผัด
ไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
(กิจกรรม 1.9) ค่าจัดงานมหกรรมลิเก
(กิจกรรม 1.10) ค่าจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ
(กิจกรรม 1.11) ค่าจัดงานแข่งขันเรือพาย

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : . โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน
วงเงิน.... 83,114,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ :
นายสิญจน์ เวชไพจิตร ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-4920
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอเมืองอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1663
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา ตําแหน่ง นายอําเภอวิเศษชัยชาญ
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอวิเศษชัยชาญ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3563-1321
นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ตําแหน่ง นายอําเภอโพธิ์ทอง
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอโพธิ์ทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3569-1341
นายลิขิต ทองนาท ตําแหน่ง นายอําเภอไชโย
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอไชโย หมายเลขโทรศัพท์ 0-3569-9195
นางฐิติลักษณ์ แสงงาม ตําแหน่ง นายอําเภอแสวงหา
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอแสวงหา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3569-5244
นายมงคล พูลรักษ์ ตําแหน่ง นายอําเภอสามโก้
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอสามโก้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3569-7080
นายปริญญา เขมะชิต ตําแหน่ง นายอําเภอป่าโมก
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอป่าโมก หมายเลขโทรศัพท์ 0-3566-1322
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : ................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : ................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : ................................................................................................................................
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อให้การพัฒนาในด้านอื่นๆ สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการพัฒนาในทุกๆด้าน
เส้นทางคมนาคม และระบบประปาหมู่บ้าน เป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกแล้วยังเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรซึ่ง
เป็นสินค้าหลักของจังหวัดด้วย ปัจจุบันเส้นทางคมนาคม และระบบประปาหมู่บ้านของจังหวัดอ่างทองมีความชํารุดเสียหายและมี
ปริมาณไม่เพียงพอ จึงจัดทําโครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนและเป็น
การเพิ่มรายได้ของประชาชน นอกจากนี้เป็นเส้นทางสําหรับการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้จังหวัดด้วย
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1.เส้นทางคมนาคม และระบบประปาหมู่บ้าน ได้มาตรฐานสามารถอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนจังหวัดใกล้เคียง
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
1. จํานวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ
แห่ง
16
25
25
25
การพัฒนา
2. จํานวนระบบประปาหมู่บ้าน
แห่ง
1
4
4
4
ได้รับการพัฒนา
(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีรายได้จากการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
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(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
รายการกิจกรรม
ปริมาณงาน
1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๔ ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
2. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 16
(ฝั่งป้อมตํารวจ) เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๑๒ ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตําบลคําหยาด อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๗ ตําบลคลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕
ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๒ ตําบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗
ตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านวิเศษชัยชาญ-บ้าน
ข่อย (ตั้งแต่สะพาน คสล.-ถนนลาดยาง
ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
7. ปรับปรุงถนน คสล.เพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัย หมู่ที่ 9 ตําบล บางจัก อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
5 ตําบลทางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตําบล
คําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
7 ตําบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตําบล
คําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐
เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

งบประมาณ
(บาท)
1,135,000

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง
7.00 เมตร ยาว 620 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,340 ตารางเมตร

5,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๘๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ปรับปรุงซ่อมแซมโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.50 – 10 เมตร ยาว
538 เมตร

4,095,000

ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 270
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
1,350 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

3,256,000

2,646,000

1,596,000

1,400,000
4,725,000

3,305,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง ติดต่อ ตําบลทับน้ํา อําเภอบาง
ประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณศูนย์
ส่งเสริมการปั้นตุ๊กตาชาววัง บริเวณวัดท่า
สุทธาวาส ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3, 6 ตําบล
โผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 (สายทางเข้าอุทยาน
สวรรค์ฯหนองเจ็ดเส้น) ตําบลสายทอง
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๖ ตําบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒
ตําบลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 607 เมตร

3,256,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 607 เมตร

2,200,000

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หา 0.15 เมตร 2,000 เมตร

4,138,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 6.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
ที่ 7 ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง
930 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,580 ตาราง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตําบลมงคลธรรมนิมิต
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕ เมตร
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
หรือตามสภาพพื้นที่
16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
ที่ ๓ ตําบลโพธิ์รังนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐
อ่างทอง
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
ที่ ๒,๓ ตําบลจรเข้ร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑,๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๕.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
ที่ ๔ ตําบลศรีพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัด ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐
อ่างทอง
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
ที่ ๒ ตําบลวังน้ําเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗
ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัด ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
อ่างทอง
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ที่มา : สํานักงบประมาณ

1,564,000

3,150,000

2,892,000

3,150,000

2,175,000

2,170,000

4,725,000

จังหวัดอ่างทอง
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20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๒ ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบล
ราษฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง
21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๕ ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบล
มงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง
22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๖ ตําบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบล
ราฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง
23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๔ ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อําเภอสามโก้
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โพธิ์ค้อม หมู่ที่ 7 ตําบลสามโก้ อําเภอสาม
โก้ จังหวัดอ่างทอง
25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตําบลมงคลธรรม
นิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

5.2 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
รายการกิจกรรม
1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ

บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตําบลย่านซื่อ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตําบลราษฎร
พัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
3. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 1 (บ้านระดํา) ตําบลจําปาหล่อ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
หมู่ที่ 3, 4, 5 ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
ที่มา : สํานักงบประมาณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๘๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๕
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไ ม่น้อยกว่า 2,940 ตร.ม.
ไหล่ทางลงลูกรังทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไ ม่น้อยกว่า 3,840 ตร.ม.
ไหล่ทางลงลูกรังทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่
ปริมาณงาน
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
จํานวน ๑ แห่ง

1,888,000

3,990,000

2,170,000

3,150,000

2,291,000

2,112,000

งบประมาณ
(บาท)
2,350,000

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
จํานวน ๑ แห่ง

2,350,000

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
จํานวน ๑ แห่ง

3,495,000

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
จํานวน ๑ แห่ง

2,740,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จังหวัดอ่างทอง
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(6) วิธีการดําเนินงาน
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

ดําเนินการเอง

เงินงบประมาณ
83,114,000
83,114,000

5 จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
83,114,000
83,114,000

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(83,114,000)
-

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(83,114,000)
83,114,000
-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้
ได้มาตรฐาน
กิจกรรมย่อย 1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนถ่ายสินค้าเกษตร
และเชื่อมโยงชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยว
2.พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตําบลย่านซื่อ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(83,114,000)
(96,830,300)
(17,291,000)

1,135,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
2. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 16 (ฝั่งป้อมตํารวจ) เทศบาล

เมืองอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลม่วงเตี้ย
อําเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตําบลคลองขนาก
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบลตลาดใหม่
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง
6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
วิเศษชัยชาญ-บ้านข่อย (ตั้งแต่สะพาน คสล.-ถนนลาดยาง ตําบล
ไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
7. ปรับปรุงถนน คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ 9 ตําบล
บางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตําบลทางพระ
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลยางช้าย
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตําบลคําหยาด อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลสายทอง
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ติดต่อ ตําบลทับน้ํา อําเภอบาง
ประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณศูนย์ส่งเสริมการปั้นตุ๊กตาชาว
วัง บริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง
12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
หมู่ที่ 3, 6 ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558
5,000,000
4,095,000
3,256,000
2,646,000
1,596,000
1,400,000
4,725,000
3,305,000
3,256,000
1,564,000
2,200,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สาย
ทางเข้าอุทยานสวรรค์ฯหนองเจ็ดเส้น) ตําบลสายทอง อําเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง
14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตําบลสีบัวทอง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลรํามะสัก
อําเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอ
สามโก้ จังหวัดอ่างทอง
16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตําบลโพธิ์รังนก
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓ ตําบลจรเข้ร้อง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตําบลศรีพราน
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง
19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบลวังน้ําเย็น
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง
20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตําบลสามโก้
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตําบลราษฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง
21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตําบลสามโก้
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง
22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตําบลสามโก้
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลราฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง
ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558
4,138,000
3,150,000
2,892,000
3,150,000
2,175,000
2,170,000
4,725,000
1,888,000
3,990,000
2,170,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตําบลโพธิ์ม่วงพันธ์
อําเภอสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ค้อม หมู่ที่ 7
ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5
ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
26. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒
ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
27. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔
ตําบลราษฎรพัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
28. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 1 (บ้านระดํา)
ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
29. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3, 4, 5 ตําบล
เอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558
3,150,000
2,291,000
2,112,000
2,350,000
2,350,000
3,495,000
2,740,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนริมน้ํา
วงเงิน....8,422,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ :
นายประมวล มุ่งมาตร ตําแหน่ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1143
นางฐิติลักษณ์ แสงงาม ตําแหน่ง นายอําเภอแสวงหา
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอแสวงหา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3569-5207
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 12. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 9. ปลูกป่า
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของ
พื้นที่ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่นํา้ น้อย ซึ่งเป็นสายน้ําอันสําคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนของจังหวัด
อ่างทองมายาวนาน สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ริมน้ํา และระบบนิเวศในภาพรวม
การเปลี่ยนแปลของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ทําให้ริมแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อย และริมน้ําคลอง
สําคัญที่ต่อเชื่อมกับแม่น้ําทั้งสองจําเป็นต้องมีการปรับปรุงทั้งในด้านกายภาพและด้านชีวภาพ โดยต้องดําเนินการอย่างครบวงจร
และมีส่วนร่วมของประชาชน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพังทลายของดิน อย่างครบวงจร
และโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ดูสวยงาม และคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
2

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
5 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2556 สิ้นสุดปี กันยายน 2557
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพน้ําในแม่น้ํา ประเภท
2
2
2
2
เจ้าพระยาและแม่น้ําน้อย
(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและมีรายได้จากการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1พัฒนาแหล่งน้ํา คลองสวย - น้ําใส บริเวณบึงสีบัวทอง อําเภอแสวงหา
(6) วิธีการดําเนินงาน
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

5 ดําเนินการเอง

เงินงบประมาณ
8,422,000
8,422,000

5 จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
8,422,000
8,422,000

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(8,422,000)
(422,000)
(8,000,000)

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
4

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน
ริมน้ํา
กิจกรรมย่อย 1.พัฒนาแหล่งน้ํา คลองสวย - น้ําใส บริเวณบึง
สีบัวทอง อําเภอแสวงหา
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2556
(ถ้ามี)

ปี 2557

คําชี้แจง

(8,422,000)
(8,422,000)
(422,000)

8,000,000

ค่าขุดลอกและปรับพื้นที่ทําคันดิน บึงสีบัวทอง
อ.แสวงหา
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วงเงิน....9,027,100.....บาท
หน่วยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรเจิด อนุเวช ตําแหน่ง ปลัดจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1142
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 2. การลดความเหลื่อมล้ํา
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลให้
สังคมไทยได้รับวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ และบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทําการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แม้ว่าสังคมไทยเป็น
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและนําวัฒนธรรมมาเป็นตัวยึดโยงให้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่
ด้วยกันอย่างสงบสุข สร้างนักคิด นักปราชญ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องก็ตาม ก็ไม่
สามารถต้านทานต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วได้ เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาเศรษฐกิจตามมาอย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยปัจจุบนั ประสบปัญหาในเรื่องความแตกแยก ขาดความสามัคคี ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างมากมาย ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก จังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความรัก เคารพในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1.เพื่อให้คนในสังคมเกิดความรัก ความสามัคคี
2.เพื่อให้คนในสังคมชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อําเภอทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
(ผล)
-การเพิ่มขึ้นของดัชนีความมั่นคง
ร้อยละ
66.5
67.7
ของมนุษย์ในจังหวัด (CHSI)

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

69.7

71.9

(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีเครื่องมือและวิธีการในการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 จัดเวทีสัญจรอําเภอสมานฉันท์
5.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
5.3 ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(6) วิธีการดําเนินงาน

5 ดําเนินการเอง

(7) วงเงินของโครงการ (เฉพาะที่ใช้งบจังหวัด)
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
2556
2557
2558
9,027,100
2559
2560
รวมทั้งสิ้น
9,027,100

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
9,027,100
9,027,100

จังหวัดอ่างทอง
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(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(9,027,100)
9,027,100

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อย 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
การแพร่ระบาดรุนแรง
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้นํา
3.3 พัฒนาศักยภาพด้านการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.
3.4 ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อนําเข้ารับการบําบัด
3.5 จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.6 จัดค่ายวิถีพุทธ
3.7 ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบําบัด
3.8 จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
3.9 จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา
3.10 จัดระเบียบสังคม
3.11 สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานประกอบการปลอดยาเสพติด
3.12 ประกวดและการแข่งขัน To Be Number
One
3.13 จัดกิจกรรม To Be Number One ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
3.14 จัดกิจกรรม To Be Number One ในสถาน
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(18,696,100)
(9,027,100)
700,000
150,000
180,000
105,000
1,260,000
654,000
480,000
900,000
350,000
140,000
50,000
500,000
120,000
70,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

ประกอบการ
3.15 จัดกิจกรรม To Be Number One ในสถาน

30,000

3.16 จัดกิจกรรม To Be Number One ใน

30,000

พินิจ
เรือนจํา
3.17 รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่
(Mobile Team)
3.18 จัดกิจกรรม No Place For Drug ในพื้นที่
เป้าหมาย
3.19 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายงาน
ตํารวจในชุมชนตามโครงการ No Place For Drug
3.20 อบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดตามโครงการ
ครูตํารวจแดร์
3.21 อบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
3.22 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รอการตรวจพิสูจน์คดี
ยาเสพติด
3.23 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ที่มา : สํานักงบประมาณ

252,000
198,000
283,800
188,200
300,000
1,462,000
624,100
(9,027,100)

คําชี้แจง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
วงเงิน....1,050,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
ผู้รับผิดชอบ : พล.ต.ต.สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ ตําแหน่ง ผู้บังคับการสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1142
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 2. การลดความเหลื่อมล้ํา
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลให้
สังคมไทยได้รับวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ และบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทําการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แม้ว่าสังคมไทยเป็น
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและนําวัฒนธรรมมาเป็นตัวยึดโยงให้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่
ด้วยกันอย่างสงบสุข สร้างนักคิด นักปราชญ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องก็ตาม ก็ไม่
สามารถต้านทานต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วได้ เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาเศรษฐกิจตามมาอย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยปัจจุบนั ประสบปัญหาในเรื่องอาชญากรรมและปัญหาด้านยาเสพติดเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดจึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
2.เพื่อให้คนในสังคมชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
ที่มา : สํานักงบประมาณ
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โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อําเภอทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
(ผล)
-การเพิ่มขึ้นของดัชนีความมั่นคง
ร้อยละ
66.5
67.7
ของมนุษย์ในจังหวัด (CHSI)

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

69.7

71.9

(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีเครื่องมือและวิธีการในการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
5.2 อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้าน ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
(6) วิธีการดําเนินงาน

5 ดําเนินการเอง

(7) วงเงินของโครงการ (เฉพาะที่ใช้งบจังหวัด)
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
2556
2557
2558
1,050,000
2559
2560
รวมทั้งสิ้น
1,050,000

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
1,050,000
1,050,000

จังหวัดอ่างทอง
3

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(1,050,000)
1,050,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

500,000
550,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
1.2 อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้าน ตํารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

ที่มา : สํานักงบประมาณ

คําชี้แจง

(1,050,000)
300,000
750,000

300,000

200,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน

หน่วย : บาท

50,000

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุง
ห้องประชุมชั้น 3 เพื่อรองรับการอบรมและสัมมนา
ของอาสาจราจร อาสาสมัครตํารวจหมู่บ้าน (ภาค
ประชาชน) (กิจกรรมที่ 2.1)
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่ออบรม
อาสาสมัครตํารวจบ้าน 250 คนๆละ 2 รุ่นๆละ 2
วันๆละ 200 บาท (กิจกรรมที่ 2.2)

- ค่าวัสดุสํานักงาน 250 คนๆละ 2 วันๆละ 100
บาท (กิจกรรมที่ 2.2)
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

500,000

คําชี้แจง

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 500 คนๆละ 1,000 บาท
(กิจกรรมที่ 2.2)
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ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
วงเงิน....6,805,800.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ : นายเพชรัตน์ นิ่มพันธุ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1373
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอเมืองอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1663
นางเนาวรัตน์ วัฒนชอบ ตําแหน่ง แรงงานจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1553
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล :
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 6. การค้ามนุษย์
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 2. การลดความเหลื่อมล้ํา
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
นอกจากปัจจัยขั้นพื้นฐานในเรื่อง อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจุบันมีปัจจัยที่จะทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสิง่ แวดล้อมและพฤติกรรมของคน การส่งเสริมทางด้านสุขภาพ การได้เรียนรู้ทั้งใน
และนอกระบบ จึงมีความจําเป็นต่อคุณภาพขีวิตของประชาชน
จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดขนาดเล็ก คลาดแคลนด้านสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษามีน้อย การสาธารณสุขและการศึกษาเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความแตกต่างมากทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทําให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทองขาดโอกาสที่ดี จังหวัดจึงจัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อลดช่องว่างและสร้างโอกาสให้กับประชาชน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการสาธารณสุขและการศึกษาให้กับประชาชน
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5 การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2556 สิ้นสุดปี กันยายน 2557
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
1. จํานวนกิจกรรมการปรับปรุง
แห่ง
5 กิจกรรม
ซ่อมแซมศูนย์กีฬา เทศบาลเมือง
อ่างทอง
2. สนับสนุนการเรียนรู้สู่ประชาคม
แห่ง
10
อาเซียน
(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีช่องทางได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในด้านคุณภาพชีวติ ของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนชาวอ่างทองเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
5.2 จัดกิจกรรม "อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"
5.3 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
5.4 ส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาและการให้เพื่อสังคม
ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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(6) วิธีการดําเนินงาน
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

ดําเนินการเอง

5 จ้างเหมา

เงินงบประมาณ
-

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
-

6,805,800

-

6,805,800

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(10,600,000)
(2,600,000)
30,000
440,000
2,130,000
(8,000,000)
8,000,000
-

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
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ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กิจกรรมย่อย 1. ส่งเสริมสนับสนุนชาวอ่างทองเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(10) วัสดุการศึกษา
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(936,000)
936,000
(36,000)
36,000
(500,000)
200,000
300,000
(400,000)
400,000

-ค่าตอบแทนวิทยากร ช.ม.ละ 600 บาท*10 ศูนย์
-ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 2,000 คน ๆ ละ 100 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 2,000 คน*
150 บาท
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อประกอบการเรียนการสอน
จํานวน 10 ศูนย์ ศูนย์ละ 40,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กิจกรรมย่อย 2. จัดกิจกรรม "อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้า
ฟ้านักอ่าน"
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
4. งบรายจ่ายอื่น
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(231,800)

(144,000)
144,000
(67,800)
67,800
(20,000)
20,000

จํานวน 20 คน*2 วัน*3,600 บาท

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กิจกรรมย่อย 3. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬา เทศบาลเมือง
อ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(5,338,000)

5,338,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กิจกรรมย่อย 4. ส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาและการให้เพื่อ
สังคม
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(184,000)

9,000

600 บาท*9 ช.ม. และ 1,200 บาท*3 ช.ม.

70,000

- ค่าเช่าที่พัก จํานวน 80 คนๆละ 500 บาท
- ค่าพาหนะ จํานวน 2 คันๆ ละ 15,000 บาท
- ค่าอาหารเช้าวันแรก 80 คน*80 บาท เป็นเงิน
6,400
- ค่าอาหารกลางวัน(วันแรก) 80 คน*180 บาท เป็น
เงิน 14,400 บาท
- ค่าอาหารเย็น 80 คน*250 บาท เป็นเงิน 20,000
บาท
- ค่าอาหารเช้าวันที่สอง 80 คน*100 บาท เป็นเงิน
8,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน(วันที่สอง) 80 คน*180 บาท
เป็นเงิน 14,400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 50 บาท
จํานวน 4 มื้อ เป็นเงิน 16,000 บาท

79,200

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(1.11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

3,000

ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น*1,500 บาท

22,800

- ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จํานวน 80 ใบๆ ละ 175
บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
- วัสดุสํานักงาน 8,800 บาท
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาสังคมตนเอง
วงเงิน....7,526,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ :
นายบรรเจิด อนุเวช ตําแหน่ง ปลัดจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1253
นายอัศวิน หนูจ้อย ตําแหน่ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1143
พล.ต.ต.สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ ตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1702
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 6. การค้ามนุษย์
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 2. การลดความเหลื่อมล้ํา
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
นอกจากปัจจัยขั้นพื้นฐานในเรื่อง อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจุบันมีปัจจัยที่จะทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสิง่ แวดล้อมและพฤติกรรมของคน การส่งเสริมทางด้านสุขภาพ การได้เรียนรู้ทั้งใน
และนอกระบบ จึงมีความจําเป็นต่อคุณภาพขีวิตของประชาชน
จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดขนาดเล็ก ขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษามีน้อย การสาธารณสุขและการศึกษาเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความแตกต่างมากทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทําให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทองขาดโอกาสที่ดี จังหวัดจึงจัดทําโครงการ
ส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาสังคมตนเอง เพื่อลดช่องว่างและสร้างโอกาสให้กับประชาชน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อสร้างโอกาสทางด้านสังคม ลดความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชน
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5 การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2556 สิ้นสุดปี กันยายน 2557
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
1. จํานวนสนามกีฬาได้รับการ
แห่ง
1
11
พัฒนา
2. จํานวนอาคารเอนกประสงค์ที่
แห่ง
1
ได้รับการก่อสร้าง
(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีช่องทางได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในด้านคุณภาพชีวติ ของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ก่อสร้างลานกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน
5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “๑ ตําบล ๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน”
5.3 พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
5.4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(6) วิธีการดําเนินงาน
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

ดําเนินการเอง

เงินงบประมาณ
7,526,000
7,526,000

5 จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
7,526,000
7,526,000

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(7,526,000)
(2,326,000)
88,800
1,407,320
829,880
(5,200,000)
5,200,000
-

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
5

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมขีดความสามารถประชาชนใน
การพัฒนาสังคมตนเอง
กิจกรรมย่อย 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “๑ ตําบล ๑
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน”
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(17,074,609)
(1,000,000)

(67,200)
(120,820)
(811,980)

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมขีดความสามารถประชาชนใน
การพัฒนาสังคมตนเอง
กิจกรรมย่อย 2. พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
2. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 ต.เอกราช
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(17,074,609)
2,926,000

21,600
1,286,500
17,900

(1,600,000)
800,000
800,000

คําชี้แจง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมขีดความสามารถประชาชนใน
การพัฒนาสังคมตนเอง
กิจกรรมย่อย 3. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตํารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(17,074,609)
(2,500,000)

(2,500,000)
2,500,000

คําชี้แจง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมขีดความสามารถประชาชนใน
การพัฒนาสังคมตนเอง
กิจกรรมย่อย 4. ก่อสร้างลานกีฬาออกกําลังกายสถานี
ตํารวจภูธร
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1. ก่อสร้างลานกีฬาออกกําลังกายสถานีตํารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(17,074,609)
(1,100,000)

(1,100,000)
1,100,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
วงเงิน....5,469,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรเจิด อนุเวช ตําแหน่ง ปลัดจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1142
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 2. การลดความเหลื่อมล้ํา
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลให้
สังคมไทยได้รับวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ และบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทําการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แม้ว่าสังคมไทยเป็น
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและนําวัฒนธรรมมาเป็นตัวยึดโยงให้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่
ด้วยกันอย่างสงบสุข สร้างนักคิด นักปราชญ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถถ่ายทอดไปสู่บคุ คลรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องก็ตาม ก็ไม่
สามารถต้านทานต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วได้ เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาเศรษฐกิจตามมาอย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยปัจจุบนั ประสบปัญหาในเรื่องความแตกแยก ขาดความสามัคคี ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างมากมาย ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก จังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความรัก เคารพในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1.เพื่อให้คนในสังคมเกิดความรัก ความสามัคคี
2.เพื่อให้คนในสังคมชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อําเภอทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
(ผล)
-การเพิ่มขึ้นของดัชนีความมั่นคง
ร้อยละ
66.5
67.7
ของมนุษย์ในจังหวัด (CHSI)

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

69.7

71.9

(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีเครื่องมือและวิธีการในการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 จัดเวทีสัญจรอําเภอสมานฉันท์
5.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
5.3 ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(6) วิธีการดําเนินงาน

5 ดําเนินการเอง

(7) วงเงินของโครงการ (เฉพาะที่ใช้งบจังหวัด)
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
2556
2557
2558
5,469,000
2559
2560
รวมทั้งสิ้น
5,469,000

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
5,469,000
5,469,000

จังหวัดอ่างทอง
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(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(5,469,000)
5,469,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
5

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก โครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมย่อย

1. จัดเวทีสัญจรอําเภอสมานฉันท์
2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
3. ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(5,469,000)
4,564,000
525,000
380,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อย 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
2.2 อบรมอาสาสมัครตํารวจบ้าน ตํารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

ที่มา : สํานักงบประมาณ

คําชี้แจง

(18,696,100)
(1,050,000)
300,000
750,000

300,000

200,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุง
ห้องประชุมชั้น 3 เพื่อรองรับการอบรมและสัมมนา
ของอาสาจราจร อาสาสมัครตํารวจหมู่บ้าน (ภาค
ประชาชน) (กิจกรรมที่ 2.1)
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่ออบรม
อาสาสมัครตํารวจบ้าน 250 คนๆละ 2 รุ่นๆละ 2
วันๆละ 200 บาท (กิจกรรมที่ 2.2)

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(1) วัสดุสํานักงาน

50,000

- ค่าวัสดุสํานักงาน 250 คนๆละ 2 วันๆละ 100
บาท (กิจกรรมที่ 2.2)

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย

500,000

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 500 คนๆละ 1,000 บาท
(กิจกรรมที่ 2.2)

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อย 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
การแพร่ระบาดรุนแรง
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้นํา
3.3 พัฒนาศักยภาพด้านการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.
3.4 ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อนําเข้ารับการบําบัด
3.5 จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.6 จัดค่ายวิถีพุทธ
3.7 ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบําบัด
3.8 จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
3.9 จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา
3.10 จัดระเบียบสังคม
3.11 สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานประกอบการปลอดยาเสพติด
3.12 ประกวดและการแข่งขัน To Be Number
One
3.13 จัดกิจกรรม To Be Number One ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
3.14 จัดกิจกรรม To Be Number One ในสถาน
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(18,696,100)
(9,027,100)
700,000
150,000
180,000
105,000
1,260,000
654,000
480,000
900,000
350,000
140,000
50,000
500,000
120,000
70,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

ประกอบการ
3.15 จัดกิจกรรม To Be Number One ในสถาน

30,000

3.16 จัดกิจกรรม To Be Number One ใน

30,000

พินิจ
เรือนจํา
3.17 รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่
(Mobile Team)
3.18 จัดกิจกรรม No Place For Drug ในพื้นที่
เป้าหมาย
3.19 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายงาน
ตํารวจในชุมชนตามโครงการ No Place For Drug
3.20 อบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดตามโครงการ
ครูตํารวจแดร์
3.21 อบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
3.22 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รอการตรวจพิสูจน์คดี
ยาเสพติด
3.23 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4. ป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
4.1 บูรณาการระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ(ห้อง EOC)
4.2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยระดับหน่วยงาน จังหวัด อําเภอ และชุมชน
4.3 อบรมอาสาสมัครอาสาจราจรตํารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
ที่มา : สํานักงบประมาณ

252,000
198,000
283,800
188,200
300,000
1,462,000
624,100
(3,150,000)
2,000,000
1,000,000
150,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อย 4. ป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
4.1 บูรณาการระบบสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ห้อง EOC)
4.2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยระดับหน่วยงาน จังหวัด อําเภอ และชุมชน
4.3 อบรมอาสาสมัครอาสาจราจรตํารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(18,696,100)
(3,150,000)
2,000,000
1,000,000
150,000
950,000

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
1.จัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือ
สื่อสารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จํานวน 1 แห่ง ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ต.บางแก้ว ถนนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง
(กิจกรรมที่ 4.1)

80,000

- จัดประชุมเตรียมการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเฝ้า
ระวังและการแจ้งเตือนภัย ระดับหน่วยงาน จังหวัด
อําเภอ ชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

ปี 2558
182,500

- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ พร้อมตกแต่ง
ห้องประชุมกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เช่น ผนังเก็บเสียงติดตั้ง wallpaper/ทาสี เดินสาย
ระบบไฟฟ้าห้องควบคุมด้านนอกและตกแต่ง
ด้านหน้า (กิจกรรมที่ 4.1)

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

40,000

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

800,000

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่ออบรม
อาสาสมัครจราจร 100 คน จํานวน 2 วันๆละ 200
บาท (กิจกรรมที่ 4.3)
- ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ
ชุมชน ผ่านกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการ
เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย จํานวน 10 รุ่นๆละ 8,000
บาท (กิจกรรมที่ 4.2)
- ดําเนินการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ พร้อมตกแต่งพื้น
และเพดาน ประตู บานหน้าต่าง บานเลื่อน
(กิจกรรมที่ 4.1)
- (กิจกรรมที่ 4.2)
- ค่าวัสดุสํานักงาน 100 คนๆละ 2 วันๆละ 100
บาท (กิจกรรมที่ 4.3)
- (กิจกรรมที่ 4.2)

1.1.3 ค่าวัสดุ

182,500

(1) วัสดุสํานักงาน

70,000
10,000

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย

30,000

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
ที่มา : สํานักงบประมาณ

100,000

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 100 คนๆละ 1,000 บาท
(กิจกรรมที่ 4.3)

20,000

- (กิจกรรมที่ 4.2)

585,000

- ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ติดตั้ง ณ ห้องประชุม

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
อ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ต.บางแก้ว ถนนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง ตาม
บัญชีราคากลางมาตรฐาน (กิจกรรมที่ 4.1)

(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
1) ชุดไมค์ประชุม จํานวน 1 เครื่อง X 50,000
2) mixer จํานวน 1 ชุด X ราคา 40,000
3) TV พลาสม่า 80 นิ้ว 1 เครื่อง X 180,000
4) TV พลาสม่า 40 นิ้ว 4 เครื่อง X 20,000
5) NoteBook 14 นิ้ว 2 เครื่อง X 35,000
6) ชุด Teleconference 1 เครื่อง X 80,000
7) ลําโพง จํานวน 1 ชุด X 20,000
8) Siwtch Digtal จํานวน 1 ชุด X 20,000
9) กล้อง Handy Cam + Card Capture จํานวน 1 ชุด
X 25,000
10) เดินสายสัญญาน จํานวน 1 ชุด X 10,000
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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ที่มา : สํานักงบประมาณ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดี
วงเงิน....2,883,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ :
นายอัศวิน หนูจ้อย ตําแหน่ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3562-0516
นายธนัชวรรณ ยอดผยุง ตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-6156-7
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอเมืองอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1663
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 14. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 6. การค้ามนุษย์
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 2. การลดความเหลื่อมล้ํา
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
นอกจากปัจจัยขั้นพื้นฐานในเรื่อง อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจุบันมีปัจจัยที่จะทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสิง่ แวดล้อมและพฤติกรรมของคน การส่งเสริมให้ชุมชนมีการเรียนรู้วิถีชีวิตที่ดี
ขนบธรรมเนียมประเพณี จึงมีความจําเป็นต่อการสร้างคุณภาพขีวิตของประชาชน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและชุมชน
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5 การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อําเภอเมืองอ่างทอง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
1. ก่อสร้างโรงอาหารศุนย์การ
แห่ง
1
เรียนร็ต้นแบบเพิ่นพึ่ง(ภาฯ)
ยามยาก
(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในด้านคุณภาพชีวติ ของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 สนองการดําเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
5.2 สนองการดําเนินงานโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อน
พึ่ง(ภาฯ)ยาม
5.3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558
(6) วิธีการดําเนินงาน

ดําเนินการเอง

5 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
2,883,000
2,883,000

เงินนอกงบประมาณ

รวม
2,883,000
2,883,000

-

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(2,883,000)
1,750,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

1,133,000
1,133,000
-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ไม่มีประสบการณ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดี
กิจกรรมย่อย 1.สนองการดําเนินงานโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(750,000)

750,000

คําชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดี
กิจกรรมย่อย 2.สนองการดําเนินงานโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบ
อุทกภัยตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตําบลบ้านแห อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1. ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่งภาฯ) ยามยาก
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(1,633,000)

500,000

1,133,000

คําชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน
ผลผลิต การพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดี
กิจกรรมย่อย 1.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน

1.1.2 ค่าใช้สอย
(7) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(464,500)
(464,500)

266,600

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ภาพถ่าย จํานวน 5 คนๆ ละ 1,000 คน
- เงินรางวัลการประกวดการประกวดถ่ายภาพ
(รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รองชนะเลิศ 15,000
บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 10,000 บาท
และชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท)
- ค่าตอบแทนการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน
ประกอบด้วย หมากรุก 120,000 บาท แม่ไม้มวย
ไทย 8,000 บาท การแสดงกลองยาว 2 วงๆ ละ
8,000 บาท การแสดงวงปี่พาทย์มอญ 2 วงๆ ละ
8,000 บาท การแสดงศาสนิกสัมพันธ์ 16,000 บาท
และการแสดงอีแซว 8,000 บาท ค่าตอบแทนศิลปิน
ร่วมแถลงข่าว 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการภาพวาดฝีพระ
หัตถ์สมเด็จพระเทพฯ 15,000 บาท การสาธิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 30,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่ารับรองและพิธีการ

1.1.3 ค่าวัสดุ
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(14) วัสดุสํานักงาน

1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

114,000
55,750

คําชี้แจง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง 50,000 บาท
การจัดทําป้ายคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ 3 ป้ายๆละ
2,000 บาทการจัดทําสปอตโฆษณา 1 ชุดๆละ
3,000 บาทและค่าเช่าเต็นท์ 10 หลังๆละ 1,000
บาท
- ค่ารับรองและพิธีการในการเปิดโครงการ 52,000
บาท แถลงข่าว 1,250 บาท และ การจัดประชุม
คณะกรรมการจัดงาน 2 ครั้งๆละ 1,250 บาท

2,850
12,800

- หมึกพิมพ์ 1 กล่องๆละ 2,850 บาท
-กระดาษถ่ายเอกสาร 30 รีมๆละ 120 บาท
-หมึกก๊อบปี้ 1 หลอดๆละ 1,070 บาท
-ซองขาวพับ 4 200 ซองๆละ 0.80 บาท
-ปากกาลบคําผิด 2 ด้ามๆละ 65 บาท
-ปากกาสีน้ําเงิน 50 ด้ามๆละ 6 บาท
-ซองน้ําตาล A4 จํานวน 400 ซองๆละ 2.50 บาท
-เกียรติบัตร 500 แผ่นๆละ 10 บาท
-แผ่น CD 100 แผ่นๆละ 10 บาท
-ดินสอ 20 แท่งๆละ 3 บาท
-ซฮงพลาสติกใส่เอกสาร 24 ซองๆละ 20 บาท

10,000

- ค่ากระแสไฟฟ้า 2 วันๆละ 5,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : . โครงการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
วงเงิน.... 10,560,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ : นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์ ตําแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ศาลกลางจังหวัดอ่างอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1353
นายปริญญา เขมะชิต ตําแหน่ง นายอําเภอป่าโมก
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอําเภอป่าโมก หมายเลขโทรศัพท์ 0-3566-1322
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 4. ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ําอย่างบูรณาการฯ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 4. ระบบ Logistics
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ และ น้ําท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริมาณน้ําที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาทระบายออกทางท้ายเขื่อนมีปริมาณมาก ทําให้ระดับน้ําซึ่งไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง มีระดับสูงขึ้น และไหลเอ่อล้นเข้าท่วมขัง
ในพื้นที่ชุมชนการเกษตร การปศุสัตว์ สร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจ และการผลกระทบทางสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และการให้บริการจากหน่วยงานรัฐ เป็นจํานวนมากอีกทั้งระบบการระบายน้ําจากภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ
ในเขตพื้นที่ในเขตเมือง (เศรษฐกิจ) ซึ่งมีปริมาณมาก จากปัจจัยดังกล่าวจึงมีความจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ําในเขตชุมชน
สําคัญเพื่อป้องกันอุทกภัยบริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และชุมชนอ่างทอง เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของ
จังหวัดอ่างทอง และปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ําจากบริเวณหน้าวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศใต้ เทศบาลตําบลตําบล
ป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อให้ระบบป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
5 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อําเภอเมืองอ่างทอง และอําเภอป่าโมก
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
-ระดับความสําเร็จในการบริหาร
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
จัดการน้ํา เพื่อป้องกันภัยพิบัติจาก
น้ํา
(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีความมั่นคงในการการป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ป้องกันภัยพิบัติจากน้ํา
5.1.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากน้ํา
5.1.2 เสริมสร้างศักยภาพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันภัยพิบัติจากน้ํา
5.1.3 พัฒนาระบบป้องกันและลดภัยพิบัติจากน้ํา
(6) วิธีการดําเนินงาน
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : สํานักงบประมาณ

5 ดําเนินการเอง
เงินงบประมาณ
10,560,000
10,560,000

5 จ้างเหมา
เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
10,560,000
10,560,000

จังหวัดอ่างทอง
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(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
(10,560,000)
(10,560,000)
(10,560,000)
-

-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก . โครงการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
กิจกรรมย่อย 1.ป้องกันภัยพิบัติจากน้ํา
1.1 บริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนสําคัญเพื่อ
ป้องกันอุทกภัยบริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และชุมชน
อ่างทอง (ระยะที่ 1)
1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ําจากบริเวณ
หน้าวัดสว่างอารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศใต้ เทศบาล
ตําบลตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1.1 บริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนสําคัญเพื่อป้องกันอุทกภัย
บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และชุมชนอ่างทอง (ระยะที่ 1)
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(10,560,000)
8,100,000
2,460,000

8,100,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ําจากบริเวณหน้าวัดสว่าง
อารมณ์ถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศใต้ เทศบาลตําบลตําบลป่าโมก
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558
2,460,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : ป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
วงเงิน....3,931,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรเจิด อนุเวช ตําแหน่ง ปลัดจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1142
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 2. การลดความเหลื่อมล้ํา
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลให้
สังคมไทยได้รับวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ และบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทําการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แม้ว่าสังคมไทยเป็น
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและนําวัฒนธรรมมาเป็นตัวยึดโยงให้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่
ด้วยกันอย่างสงบสุข สร้างนักคิด นักปราชญ์ และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น จนสามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องก็ตาม ก็ไม่
สามารถต้านทานต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วได้ เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาเศรษฐกิจตามมาอย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยปัจจุบนั ประสบปัญหาในเรื่องความแตกแยก ขาดความสามัคคี ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างมากมาย ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก จังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความรัก เคารพในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1.เพื่อให้คนในสังคมเกิดความรัก ความสามัคคี
2.เพื่อให้คนในสังคมชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อําเภอทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
(ผล)
-การเพิ่มขึ้นของดัชนีความมั่นคง
ร้อยละ
66.5
67.7
ของมนุษย์ในจังหวัด (CHSI)

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

69.7

71.9

(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีเครื่องมือและวิธีการในการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 บูรณาการระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ห้อง EOC)
5.2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับหน่วยงาน จังหวัด อําเภอ และชุมชน
(6) วิธีการดําเนินงาน

5 ดําเนินการเอง

(7) วงเงินของโครงการ (เฉพาะที่ใช้งบจังหวัด)
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
2556
2557
2558
3,931,000
2559
2560
รวมทั้งสิ้น
3,931,000

จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
3,931,000
3,931,000

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
ที่มา : สํานักงบประมาณ
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รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(3,931,000)
3,931,000

เงินนอกงบประมาณ

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก โครงการป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมย่อย 1. บูรณาการระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ห้อง EOC)
2. พัฒนาศักยภาพกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยระดับหน่วยงาน จังหวัด อําเภอ และชุมช
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง

(3,931,000)
2,000,000
1,931,000
950,000

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
1.จัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือ
สื่อสารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จํานวน 1 แห่ง ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ต.บางแก้ว ถนนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง
(กิจกรรมที่ 4.1)

1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

80,000

1.1.2 ค่าใช้สอย

182,500

- จัดประชุมเตรียมการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเฝ้า
ระวังและการแจ้งเตือนภัย ระดับหน่วยงาน จังหวัด
อําเภอ ชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ พร้อมตกแต่ง
ห้องประชุมกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

ปี 2558

เช่น ผนังเก็บเสียงติดตั้ง wallpaper/ทาสี เดินสาย
ระบบไฟฟ้าห้องควบคุมด้านนอกและตกแต่ง
ด้านหน้า (กิจกรรมที่ 4.1)
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

40,000

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

800,000

1.1.3 ค่าวัสดุ

182,500

(1) วัสดุสํานักงาน

70,000
10,000

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย

30,000

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์

ที่มา : สํานักงบประมาณ

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่ออบรม
อาสาสมัครจราจร 100 คน จํานวน 2 วันๆละ 200
บาท (กิจกรรมที่ 4.3)
- ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ
ชุมชน ผ่านกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการ
เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย จํานวน 10 รุ่นๆละ 8,000
บาท (กิจกรรมที่ 4.2)
- ดําเนินการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ พร้อมตกแต่งพื้น
และเพดาน ประตู บานหน้าต่าง บานเลื่อน
(กิจกรรมที่ 4.1)
- (กิจกรรมที่ 4.2)
- ค่าวัสดุสํานักงาน 100 คนๆละ 2 วันๆละ 100
บาท (กิจกรรมที่ 4.3)
- (กิจกรรมที่ 4.2)

100,000

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 100 คนๆละ 1,000 บาท
(กิจกรรมที่ 4.3)

20,000

- (กิจกรรมที่ 4.2)

585,000

- ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ติดตั้ง ณ ห้องประชุม
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
อ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ต.บางแก้ว ถนนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง ตาม
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง
บัญชีราคากลางมาตรฐาน (กิจกรรมที่ 4.1)

(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
1) ชุดไมค์ประชุม จํานวน 1 เครื่อง X 50,000
2) mixer จํานวน 1 ชุด X ราคา 40,000
3) TV พลาสม่า 80 นิ้ว 1 เครื่อง X 180,000
4) TV พลาสม่า 40 นิ้ว 4 เครื่อง X 20,000
5) NoteBook 14 นิ้ว 2 เครื่อง X 35,000
6) ชุด Teleconference 1 เครื่อง X 80,000
7) ลําโพง จํานวน 1 ชุด X 20,000
8) Siwtch Digtal จํานวน 1 ชุด X 20,000
9) กล้อง Handy Cam + Card Capture จํานวน 1 ชุด
X 25,000
10) เดินสายสัญญาน จํานวน 1 ชุด X 10,000
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : . โครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วงเงิน.... 824,500.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ : นายชัชวาล เบนลาเซ็ง ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ศาลกลางจังหวัดอ่างอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-6259
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 4. ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ําอย่างบูรณาการฯ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 4. ระบบ Logistics
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ และ น้ําท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริมาณน้ําที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาทระบายออกทางท้ายเขื่อนมีปริมาณมาก ทําให้ระดับน้ําซึ่งไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง มีระดับสูงขึ้น และไหลเอ่อล้นเข้าท่วมขัง
ในพื้นที่ชุมชนการเกษตร การปศุสัตว์ สร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจ และการผลกระทบทางสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และการให้บริการจากหน่วยงานรัฐ เป็นจํานวนมากอีกทั้งระบบการระบายน้ําจากภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ
ในเขตพื้นที่ในเขตเมือง (เศรษฐกิจ) ซึ่งมีปริมาณมาก จากปัจจัยดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีความจําเป็นต้อง
สร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดเหตุสามารถป้องกันและแก้ไขได้ทนั การณ์ ทําให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนน้อยลง
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อให้ระบบป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5 การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2557 สิ้นสุดปี กันยายน 2558
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
-ระดับความสําเร็จในการสร้าง
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(4.2) ผลลัพธ์ : ประชาชนดีมีความพร้อมและมีศักยภาพที่เพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ป้องกันภัยพิบัติจากน้ํา
5.1.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากน้ํา
5.1.2 เสริมสร้างศักยภาพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันภัยพิบัติจากน้ํา
5.1.3 พัฒนาระบบป้องกันและลดภัยพิบัติจากน้ํา
(6) วิธีการดําเนินงาน

ที่มา : สํานักงบประมาณ

5 ดําเนินการเอง

จ้างเหมา
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(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
824,500
824,500

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
824,500
824,500

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(824,500)
180,000
493,500
151,000
-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี

ที่มา : สํานักงบประมาณ

-
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(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน :
ผลผลิต การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก โครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

(824,500)
(824,500)
(673,500)
180,000
493,500
(151,000)

คําชี้แจง

จังหวัด
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2557
(ถ้ามี)

ปี 2558

คําชี้แจง
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ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรสู่ตลาดโลก
วงเงิน....19,377,000.....บาท
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
ผู้รับผิดชอบ : นายวีรพล พิศวง ตําแหน่ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1143
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ 11. ยกระดับสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 1. ครัวไทยสู่ครัวโลก 3. การเพิ่มผลผลิต SMEs
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(1.2) สรุปสาระสําคัญ สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพื้นฐานสําคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กรอบความยั่งยืนและ
ความพอดี โดยมุ่งเน้นให้ชุมชน กลุ่ม/องค์กร มีบทบาท โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน กระตุ้น
การบริโภคภายในประเทศ รักษาตลาดหลักในต่างประเทศ แสวงหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ ในทุกกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ จังหวัด
อ่างทองได้ดําเนินการส่งเสริมให้พื้นที่ ตําบล หมู่บ้านดําเนินการผลิตสินค้าชุมชน เป็นลักษณะหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทํา “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง สู่ตลาดโลก” เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน สินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดอ่างทอง แก่ผู้ประกอบการในการเชื่อมโยง
สินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ชุมขน
๒. เพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชน
๓. เพื่อฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2556 สิ้นสุดปี กันยายน 2557
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
ร้อยละ
5
5
5
5
จําหน่ายสินค้าและบริการของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นทั้งใน
และต่างประเทศ
(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีรายได้จากการสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภูมิภาคและประชาคมอาเซียน โดย
5.1 จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด โดยมีเป้าหมาย 1 ครั้ง
5.2 จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค( 4 ภาค) โดยมีเป้าหมาย 4 ครั้ง
5.3 จัดงามมหกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง โดยมีเป้าหมาย 1 ครั้ง
(6) วิธีการดําเนินงาน
5 ดําเนินการเอง
5 จ้างเหมา

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
3

(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
2556
2557
2558
19,377,000
19,377,000
2559
2560
รวมทั้งสิ้น
19,377,000
19,377,000
(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
(19,377,000)
งบดําเนินงาน
(17,000,000)
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,377,000
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด
๏ เครื่องมือดําเนินการ

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

บางส่วน

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรสู่
ตลาดโลก
กิจกรรมย่อย 1. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ

งบประมาณ
ปี 2556
(ถ้ามี)

ปี 2557

(19,377,000)
6,564,000

2. ยกระดับผลิตภัณฑ์อ่างทองให้ได้

1,000,000

3. ส่งเสริมการตลาด

11,813,000
17,000,000

มาตรฐาน
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท
คําชี้แจง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2556
(ถ้ามี)

ปี 2557
(2,377,000)
2,377,000
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ : นายภูดิท ภัทรกุลเชษฐ ตําแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3562-0525
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ ตําแหน่ง เกษตรจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1296
นายประสิทธิ์ พวงทอง ตําแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1759
ว่าที่ ร.ต.สุรัตน์ เกิดมะลิ ตําแหน่ง ประมงจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-4626
นายประกอบ เผ่าพงศ์ ตําแหน่ง สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1021

(1 ชุด : 1 โครงการ)
วงเงิน....72,335,950.....บาท

(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : 11. ยกระดับสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : 1. ครัวไทยสู่ครัวโลก
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนปี 2558 : 1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ
คุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ : 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ตําแหน่งการพัฒนา (Positioning) จังหวัดอ่างทองคือ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” ซึ่งเกิดจากสภาพพื้นที่และปัจจัย
เอื้ออํานวยต่าง ๆ เช่น ระบบชลประทาน สมควรเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาสแก่
เกษตรกร โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการงบประมาณของแหล่งต่าง ๆ เช่นงบกลุ่มจังหวัด งบส่วนราชการ โดยในส่วนของงบ
จังหวัดจะเน้นความมั่นคงทางในการผลิตเพื่อรักษาฐานรายได้เดิม
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามตําแหน่งการพัฒนา(Positioning)จังหวัดอ่างทองโดยที่ไม่กระทบต่อการพัฒนาตามปกติของ
จังหวัด จังหวัดอ่างทองจึงของรับการสนับสนุนงบจังหวัดเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 81,843,000 บาท เพื่อ
ดําเนินงานโครงการดังกล่าว
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) ด่วนมาก
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. สร้างความมั่นคงของการผลิตอาหารปลอดภัย ในการไปสู่แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
2. เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้มีการผลิตที่มั่นคง
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
5 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
5พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2556 สิ้นสุดปี กันยายน 2557
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ทุกอําเภอ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
ร้อยละ
3
3
3
3
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
จําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
2. ร้อยละของร้านอาหาร
ร้อยละ
3
3
3
3
และแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตร ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q
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(4.2) ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาการที่มีรายได้จากการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สร้างความมั่นคงด้านในอาชีพและรายได้ของประชาชนในจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
5.1.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย
5.1.2 สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน ตําบลราชสถิตย์
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
5.1.3 พัฒนาแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตร
5.2 ยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัย
5.2.1 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยโครงการหลวง
(1) สนองการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(2) สนองการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(3)สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมืองอ่างทอง ตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
5.2.2 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยด้านพืช
(1)ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยอย่างยั่งยืน
(2)พัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากศัตรูพืช
5.3 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์
(1) ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
(2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ดไข่) และการแปรรูป
(3)สร้างหมู่บ้านปลอดโรคสัตว์ปีก
(4) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยด้านประมง
(1)พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายปลาให้ได้มาตรฐาน
(2) ให้ความรู้สุขาภิบาลและตรวจสอบอาหาร
(3) ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน
(4) ส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
5.5. ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย
5.4.ส่งเสริมขีดความสามารถของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งเสริมขีดความสามารถของเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการ
(1) เพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง(จัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 3 ปี 2558)
(2)ส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์
(3) เสริมสร้างขีดความสามารถกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
5.5 ส่งเสริมการตลาด
(1) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอ่างทองในห้างสรรพสินค้า
(2) ส่งเสริมและรับรองแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน Q
(3)ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ 1 ครั้ง และนอกประเทศ 1 ครั้ง
(6) วิธีการดําเนินงาน
5 ดําเนินการเอง
5 จ้างเหมา
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(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

72,335,950

72,335,950

(8) วงเงินของงโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
(72,335,950)
(48,672,950)

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(23,663,000)
23,663,000
-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
5 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
5 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี

ที่มา : สํานักงบประมาณ

จังหวัดอ่างทอง
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(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
5 ทั้งหมด

บางส่วน

๏ เครื่องมือดําเนินการ

5 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

5 มีประสบการณ์
สูงมีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา
5 ดําเนินการได้ทันที
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
5 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
ต้องทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
5 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

ไม่มีประสบการณ์

จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด อ่างทอง
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย

งบประมาณ
ปี 2556
(ถ้ามี)

ปี 2557

(72,335,950)

กิจกรรมย่อย 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
2. ยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัย
3. ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
4. ส่งเสริมขีดความสามารถของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการ
5. ส่งเสริมการตลาด

17,000,000

1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

(48,672,950)

ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน่วย : บาท

37,965,950
2,000,000
7,000,000
8,370,000

23,663,000

คําชี้แจง

จังหวัดอ่างทอง
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งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

ที่มา : สํานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2556
(ถ้ามี)

ปี 2557

คําชี้แจง

