
 งบจังหวัด2563

งบลงทุน 185,121,300      บาท
งบดําเนินงาน 11,479,100       บาท

งบบริหารจัดการ 8,000,000         บาท
204,600,400      บาท

 รวม  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

204,600,400    11,479,100    185,121,300    
119,805,400    8,479,100     111,326,300                              - 
117,276,300    5,950,000     111,326,300    

2,250,000       2,250,000     -                   
2,250,000       2,250,000     -                   

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(No place For Drug)

600,000           600,000         อนุมัติแล้ว ตํารวจภูธรจังหวัด

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

150,000           150,000         อนุมัติแล้ว สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 50,000            50,000          อนุมัติแล้ว สนง.พัฒนสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด

4 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) 500,000           500,000         อนุมัติแล้ว ที่ทําการปกครองจังหวัด

5 ประกวดและแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 700,000           700,000         อนุมัติแล้ว สนง.สาธารณสุขจังหวัด

6 สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้กระทําผิด ไม่หวน
กลับไปกระทําผิดซ้ํา (ส่งเสริม ต่อยอด สร้างคนดี มีอาชีพสุจริต)

50,000            50,000          อนุมัติแล้ว สนง.คุมประพฤติจังหวัด

7 พัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมความประพฤติ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้
กลับไปกระทําผิดซ้ํา และคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

200,000           200,000         อยู่ระหว่างเสนอ
เอกสารโครงการ

สนง.คุมประพฤติจังหวัด

          500,000         500,000                    - 
500,000          500,000        -                   

1 ป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 500,000           500,000         อนุมัติแล้ว สนง.สาธารณสุขจังหวัด

3,200,000       3,200,000     -                   
3,200,000       3,200,000     -                   

1  จัดงาน "เช็คอิน ช้อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง" 3,200,000        3,200,000      อนุมัติแล้ว สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

34,500,000     -                 34,500,000     
34,500,000     -                 34,500,000     

1 ปรับปรุงสะพาน ประตูระบายน้ําบางปลากด ตําบลป่าโมก อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง

3,000,000        3,000,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

2 ปรับปรุงสะพาน หน้าวัดพายทอง ตําบลโรงช้าง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 3,000,000        3,000,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

3 ปรับปรุงถนนคันคลองล้น ด้วยผิวแอสฟัสคอนกรีต ตําบลบ้านอิฐ จังหวัด
อ่างทอง

3,500,000        3,500,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

4 ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 
3195 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.22+100 - กม.25+300

25,000,000      25,000,000      ลงนามสัญญาแล้ว แขวงทางหลวงอ่างทอง

5 ปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 309 
ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม.51+200 - กม.53+700

-                    -                    ยกเลิก แขวงทางหลวงอ่างทอง

6 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 309 
ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.53+900 - กม.55+796

-                    -                    ยกเลิก แขวงทางหลวงอ่างทอง

76,826,300     -                 76,826,300     
76,826,300     -                 76,826,300     

1 ขุดลอกคลองขุน ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 8,500,000        8,500,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการคมนาคม
ใ ้ ี

5. โครงการบริหารจัดการน้ํา และสิ่งแวดล้อมชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน

2. โครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกวัย

3. โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอ่างทอง

โครงการ/กิจกรรม หน่วยดําเนินการ

หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห

 ได้รับจัดสรร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.08 น.

สิบเอ็ดล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบ
แปดล้านบาทถ้วน

งบประมาณรวมทั้งส้ิน สองร้อยส่ีล้านหกแสนสี่ร้อยบาทถ้วน

 ผลการ
ดําเนินงาน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
รวม 3 ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
1. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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 งบจังหวัด2563

 รวม  งบดําเนินงาน  งบลงทุน
โครงการ/กิจกรรม หน่วยดําเนินการ

 ได้รับจัดสรร

 ผลการ
ดําเนินงาน

2 ขุดลอกคลองบางตาแผ่น ตําบลบ้านแห อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 8,800,000        8,800,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

3 ขุดลอกคลองไผ่ดํา ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 9,160,000        9,160,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

4 ขุดลอกหนองคันหลาว พร้อมเสริมคันและอาคารประกอบ ตําบลเทวราช 
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

8,866,300        8,866,300        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

5 ขุดลอกคลองวัดเรไร-วังน้ําเย็น ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง

10,000,000      10,000,000      ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

6 งานปรับปรุงหนองห้วยคล้า ตําบลอบทม อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 3,000,000        3,000,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

7 ปรับปรุงและพัฒนาหนองน้อย ตําบลจรเข้ร้อง อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1,500,000        1,500,000        ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

8 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 6 ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง

-                    -                    ยกเลิก โครงการชลประทาน
อ่างทอง

9 ขุดลอกคลองม่วงเต้ีย ตําบลม่วงเต้ีย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 12,000,000      12,000,000      ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

10 ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 ตําบลสาวร้องไห้ 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

15,000,000      15,000,000      ได้ผู้รับจ้างแล้ว โครงการชลประทาน
อ่างทอง

2,529,100       2,529,100     -                   
-                   -                 -                   
-                   -                 -                   

1 งานเกษตรปลอดภัยของดีเมืองอ่างทอง -                    -                  ยกเลิก สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

2,529,100       2,529,100     -                   
2,529,100       2,529,100     -                   

1 จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2,029,100        2,029,100      อนุมัติแล้ว สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

2 งานอัศจรรย์อ่างทอง เมืองรองต้องเที่ยว 500,000           500,000         อยู่ระหว่างจัดทํา
เอกสารโครงการ

สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

8,000,000       8,000,000     
76,795,000     3,000,000     73,795,000     
68,795,000     -                 68,795,000     
68,795,000     -                 68,795,000     

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านม่วงคัน ตําบลรํามะสัก 
อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

9,850,000        9,850,000         ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

อําเภอโพธ์ิทอง

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ตําบลยางช้าย เช่ือมต่อ ตําบลรํามะสัก 
อําเภอโพธ์ิทอง

3,120,000        3,120,000         ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

อําเภอโพธ์ิทอง

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองระบายใหญ่แม่น้ําน้อย 4 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11
ตําบลยางช้าย อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

9,900,000        9,900,000         ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

อําเภอโพธ์ิทอง

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4,3,2,1 ตําบลยางช้าย อําเภอโพธ์ิทอง เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 11 ตําบลม่วงเต้ีย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

6,700,000        6,700,000         ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

อําเภอโพธ์ิทอง

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองระบายใหญ่แม่น้ําน้อย 4 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 
11,8,5,7 ตําบลยางช้าย อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

8,930,000        8,930,000         ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

อําเภอโพธ์ิทอง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ตําบลม่วงเต้ีย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 7 ตําบลยางช้าย อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

6,000,000        6,000,000         กําหนดร่าง TOR
 แล้ว

อําเภอวิเศษชัยชาญ

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เช่ือมต่อ หมู่ที่ 6 ตําบลราษฎร
พัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอา่งทอง

9,395,000        9,395,000         ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

อําเภอสามโก้

8 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลอบทม
ถึงหน้าวัดสามขาว หมู่ที่ 2 ตําบลอบทม อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

9,900,000        9,900,000         ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

อําเภอสามโก้

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

งบบริหารจัดการ

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. โครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการคมนาคม
ใ ้ ี

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
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 งบจังหวัด2563

 รวม  งบดําเนินงาน  งบลงทุน
โครงการ/กิจกรรม หน่วยดําเนินการ

 ได้รับจัดสรร

 ผลการ
ดําเนินงาน

9 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
ฯ พระบรมราชินีนาถ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 - ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 
ระยะทาง 2.5 กม.

5,000,000        5,000,000        ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

5,000,000       -                 5,000,000       
5,000,000       -                 5,000,000       

1 ขุดลอกหนองปรัง พร้อมเสริมคันดิน ตําบลชัยฤทธ์ิ อําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง

5,000,000        5,000,000        ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

3,000,000       3,000,000     -                   
3,000,000       3,000,000     -                   

1 มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง กินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา 
กินผักปลาปลอดสารพิษ

1,000,000        1,000,000      อนุมัติแล้ว ที่ทําการปกครองจังหวัด

2 งานรําลึกรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง 1,000,000        1,000,000      อนุมัติแล้ว ที่ทําการปกครองจังหวัด

3 งานวันรําลึกวีรชนคนแสวงหา 500,000           500,000         อนุมัติแล้ว อําเภอแสวงหา

4 งานมหกรรมกลองนานาชาติ 500,000           500,000         อนุมัติแล้ว อําเภอป่าโมก

204,600,400    19,479,100    185,121,300    งบประมาณรวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน
2. โครงการบริหารจัดการน้ํา และสิ่งแวดล้อมชุมชน

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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