
2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามล าห้วยทมจาก
บ้านพิทักษ์ไทย ถึง บ้านห้วยบอน
  ต าบลโคกก่ง  อ าเภอชานุมาน

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

2 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยแก้วแมง  เช่ือมระหว่าง
บ้านนิคม ฯ  แปลง  1, 2  กับ
บ้านศรีสมบูรณ์   ถนนสายศรี
สมบูณ์ -  หนองไฮ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

3 โครงการก่อสร้างสะพาน  คสล. 

ข้ามห้วยตาเทียว  บ้านจานลาน 
 หมู ่9  เช่ือมบ้านดอนหมู  
ต าบลขามเป้ีย  อ าเภอตระการ
พืชผล  จงัหวัดอุบลราชธานี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

50,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ล าห้วยทมจากบ้านพิทักษ์ไทย  
ถึง บ้านห้วยบอน  ต าบลโคกก่ง 
 อ าเภอชานุมาน

สะพานข้ามห้วยแก้วแมง  กว้าง 
 11.00  เมตร  ยาว  30.00 

เมตร  ทางเท้าข้างละ  0.50  

เมตร

สะพาน  คสล. ข้ามห้วยตาเทียว 
 บ้านจานลาน  หมู ่9  เช่ือม
บ้านดอนหมู  ต าบลขามเป้ีย  
อ าเภอตระการพืชผล  จงัหวัด
อุบลราชธานี

         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.1 แผนงาน  ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 366 - 367)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ

แบบ ผ. 02/1 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.1 แผนงาน  ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 366 - 367)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1

4 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยตาเทียว  บ้านโนนกุง  หมู ่ 
14  เช่ือมบ้านดอนหมู  ต าบล
ขามเป้ีย อ าเภอตระการพืชผล  
จงัหวัดอุบลราชธานี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

20,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กห้วยคันแท  หมู ่4

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

7,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

6 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ห้วยหินครก  หมูท่ี ่ 4

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

7,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

7 โครงการก่อสร้างสะพานคสล. 

ข้ามห้วยปลาแดก (วังน้ าแซบ) 

บ้านค าพระ  หมูท่ี ่ 3

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

20,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

8 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามล าห้วยบ่อมะฮุก

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

9,995,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

รวม  14  โครงการ - 138,995,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ล าห้วยบ่อมะฮุก  กว้าง 9  เมตร
  ยาว  60  เมตร

-

บ้านหินเก้ิง  หมูท่ี ่ 4  ทางไป
ส านักสงฆ์

บ้านภูด่านกอย  หมู ่6  เช่ือม
เขตต าบลโคกก่ง  อ าเภอชานุมาน

สะพานคสล. ข้ามห้วยปลาแดก 
(วังน้ าแซบ) บ้านค าพระ  กว้าง 
 9  เมตร  ยาว  30  เมตร

สะพานข้ามห้วยตาเทียว  บ้าน
โนนกุง  หมู ่ 14  เช่ือมบ้าน
ดอนหมู  ต าบลขามเป้ีย อ าเภอ
ตระการพืชผล  จงัหวัด
อุบลราชธานี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านสายนาดง  หมู ่6  ต าบล
โคกก่ง  อ าเภอชานุมาน  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  ถึง บ้านป่าข่า  
ต าบลหนองสิม  อ าเภอเขมราฐ  
จงัหวัดอุบลราชธานี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

21,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านค าเดือย  ต าบลค าเข่ือน
แก้ว  ถึงบ้านน้อมเกล้า  ต าบล
บุ่งคล้า  อ าเภอเลิงนกทา  
จงัหวัดยโยธร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

21,050,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
เส้นทางบ้านดงค าเดือย  หมู ่8  

ต าบลโคกก่ง  อ าเภอชานุมาน  
จงัหวัดอ านาจเจริญ  ถึงบ้านค า
โพน  ต าบลค าโพน  อ าเภอปทุม
ราชวงศา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ถนนลาดยาง  เส้นทาง
บ้านดงค าเดือย  หมู ่8  

ต าบลโคกก่ง  
อ าเภอชานุมาน  
จงัหวัดอ านาจเจริญ  ถึง
บ้านค าโพน  ต าบลค าโพน

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ขนาดผิวจราจรหนา  
0.05  เมตร  กว้าง  6 - 7

  เมตร  พร้อมไหล่ทาง  
ยาว 5 ,000  เมตร

 กว้าง  6  เมตร   ยาว   
    3 ,500  เมตร

แบบ ผ. 02/1 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างต าบลเส้นทาง
บ้านหนองข่า  หมู ่4  ต าบลพนา
  ถึงบ้านเสารีก  ต าบลพระเหลา 
 กว้าง  6  เมตร  
ยาว  4,500  เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

11,000,000 11,000,000 11,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

5 โครงการก่อสร้างผิวถนนทาง
แอสฟัลท์ถนนบ้านอีเก้ง - บ้าน
ปทุมแก้ว  - บ้านดอนม่วง  
ต าบลไม้กลอน  อ าเภอพนา  
จงัหวัดอ านาจเจริญ  กว้าง  6  

เมตร  ยาว  1,200  เมตร  หนา
 0.05  เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างบ้านถ่อน  หมูท่ี ่ 
10  ถึง บ้านปทุมแก้ว  ต าบล
พระเหลา  หนา  0.5  เมตร  
กว้าง  6  เมตร  ยาว  2,000  

เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างต าบลเส้นทางบ้าน
หนองข่า  หมู ่4  

ต าบลพนา  ถึงบ้านเสารีก
  ต าบลพระเหลา  
กว้าง  6  เมตร  
ยาว  4,500  เมตร
ผิวถนนทางแอสฟัลท์
ถนนบ้านอีเก้ง - บ้าน
ปทุมแก้ว  - บ้านดอนม่วง
  ต าบลไม้กลอน  อ าเภอ
พนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  กว้าง  6  

เมตร  ยาว  1,200  เมตร
  หนา 0.05  เมตร

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างบ้านถ่อน  หมูท่ี ่ 
10  ถึง บ้านปทุมแก้ว  
ต าบลพระเหลา  หนา  
0.5  เมตร  กว้าง  6  

เมตร  ยาว  2,000  เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างต าบลระหว่างบ้าน
โนนธาตุ ม. 5  ต าบลพนา  ถึง
บ้านนาสะไม  อ าเภอตระการ
พืชผล  จงัหวัดอุบลราชธานี  
กว้าง  6  เมตร  ยาว  11,000  

เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

24,200,000 24,200,000 24,200,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

8 โครงการก่อสร้างผิวถนนทาง
แอสฟัลท์ถนนบ้านต าแย  หมู ่7 -

 บ้านจกิ  ต าบลไม้กลอน  
อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ
  กว้าง  6  เมตร  ยาว  3,200  

เมตร  หนา  0.05  เมตร  -

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างหมูบ้่านหัวดอนหมู่
ที ่4,16  ถึง บ้านแสนสุขหนา  
0.5 เมตร  กว้าง  6  เมตร  ยาว
 2,400  เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างต าบลระหว่าง
บ้านโนนธาตุ ม. 5  

ต าบลพนา  ถึงบ้านนาสะ
ไม  อ าเภอตระการพืชผล 
 จงัหวัดอุบลราชธานี  
กว้าง  6  เมตร  ยาว  
11,000  เมตร

ถนนทางแอสฟัลท์ถนน
บ้านต าแย  หมู ่7 - 

บ้านจกิ  ต าบลไม้กลอน  
อ าเภอพนา  
จงัหวัดอ านาจเจริญ  
กว้าง  6  เมตร  
ยาว  3,200  เมตร  
หนา  0.05  เมตร

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างหมูบ้่านหัวดอน
หมูท่ี ่4,16  ถึง บ้านแสน
สุขหนา  0.5 เมตร  กว้าง
  6  เมตร  ยาว 2,400  

เมตร
370
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

10 โครงการก่อสร้างผิวถนนทาง
แอสฟัลท์ถนนบ้านนาสะแบง  
หมู ่11  -  บ้านจกิ  ต าบลไม้
กลอน  อ าเภอพนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  กว้าง  6  เมตร  
ยาว 2,500  เมตร  หนา 0.05  

เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างหมูบ้่านหัวดอนหมู่
ที ่4,16  ถึง บ้านนายงู  หมู ่ 8  

หนา  0.5 เมตร  กว้าง  6  เมตร
  ยาว 2,500  เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

12 โครงการก่อสร้างผิวถนนทาง
แอสฟัลท์ถนนสายเสารีก  หมูท่ี ่ 
5 - บ้านสว่างนาฝาย  หมู ่9  - 

บ้านเกษมสุข  ต าบลลือ  อ าเภอ
ปทุมราชวงศา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  กว้าง  8  เมตร  
ยาว  5,800  เมตร  หนา  0.05 

 เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างหมูบ้่านหัวดอน
หมูท่ี ่4,16  ถึง บ้านนายงู
  หมู ่ 8  หนา  0.5 เมตร
  กว้าง  6  เมตร  ยาว 
2,500  เมตร

ถนนทางแอสฟัลท์ถนน
สายเสารีก  หมูท่ี ่ 5 - 

บ้านสว่างนาฝาย  หมู ่9 

 - บ้านเกษมสุข  ต าบล
ลือ  อ าเภอปทุมราชวงศา
  จงัหวัดอ านาจเจริญ  
กว้าง  8  เมตร  ยาว  
5,800  เมตร  หนา  0.05

  เมตร

ถนนทางแอสฟัลท์ถนน
บ้านนาสะแบง  หมู ่11  -

  บ้านจกิ  ต าบลไม้กลอน
  อ าเภอพนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  กว้าง  6  

เมตร  ยาว 2,500  เมตร 
 หนา 0.05  เมตร

371



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างหมูบ้่านโพนเมือง  
หมูท่ี ่ 2,11  ถึงบ้านปลาค้าว  
ต าบลปลาค้าว  อ าเภอเมือง  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

14 โครงการก่อสร้างผิวถนนทาง
แอสฟัลท์ถนนสายชุมชนเสารีก  
หมู ่2 - บ้านเกษมสุข  ต าบลลือ 
 อ าเภอปทุมราชวงศา  กว้าง  8 

 เมตร  ยาว  3,100  เมตร  หนา
  0.05  เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

15 โครงการก่อสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ถนนสายเสารีก หมู ่5 - 

บ้านหนองข่า  ต าบลพนา  
อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ถนนทางแอสฟัลท์ถนน
สายชุมชนเสารีก  หมู ่2 -

 บ้านเกษมสุข  ต าบลลือ 
 อ าเภอปทุมราชวงศา  
กว้าง  8  เมตร  ยาว  
3,100  เมตร  หนา  0.05

  เมตร

ถนนสายเสารีก หมู ่5 - 

บ้านหนองข่า  ต าบลพนา
  อ าเภอพนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  กว้าง  10  

เมตร  ยาว  3,900  เมตร
  หนา 0.05 เมตร

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างหมูบ้่านโพนเมือง 
 หมูท่ี ่ 2,11  ถึงบ้าน
ปลาค้าว  ต าบลปลาค้าว 
 อ าเภอเมือง  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  หนา  0.5  

เมตร  กว้าง  6  เมตร  
ยาว  1,500  เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

16 โครงการก่อสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ถนนบ้านอีเก้ง บ้านอีเก้ง - 
บ้านปทุมแก้ว - บ้านดอนม่วง  
ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

17 โครงการก่อสร้างผิวทางแอล
ฟัลท์ถนนบ้านต าแย  หมู ่7 - 

บ้านจกิ  ต าบลไม้กลอน  อ าเภอ
พนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

18 โครงการก่อสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์  ถนนบ้านนาสะแบง  หมู ่
11  - บ้านฟ้าห่วน  ต าบลไร่ขี  
อ าเภอลืออ านาจ  จงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

 ถนนบ้านนาสะแบง  หมู่
 11  - บ้านฟ้าห่วน  
ต าบลไร่ขี  อ าเภอลือ
อ านาจ  จงัหวัด
อ านาจเจริญ    กว้าง 6 

เมตร  ยาว  2,500  เมตร
 หนา 0.05  เมตร

ถนนบ้านอีเก้ง บ้านอีเก้ง
 - บ้านปทุมแก้ว - บ้าน
ดอนม่วง  ต าบลไม้กลอน
 อ าเภอพนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ กว้าง  6  

เมตร , ยาว  1,200  

เมตร  หนา 0.05  เมตร

ถนนบ้านต าแย  หมู ่7 - 

บ้านจกิ  ต าบลไม้กลอน  
อ าเภอพนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  กว้าง  6 

เมตร ยาว  3,200  เมตร 
 หนา 0.05  เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

19 โครงการก่อสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ ถนนสายเสารีก  หมู ่5 - 

บ้านสว่างนาฝาย หมู ่9 - บ้าน
เกษมสุข ต าบลลือ  อ าเภอปทุม
ราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

20 โครงการก่อสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์  ถนนสายชุมชนเสารีก  หมู่
 2 - บ้านเกษมสุข  ต าบลลือ  
อ าเภอปทุมราชวงศา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างหมูบ้่านถนนหัว
ดอน หมู ่4 ,16 บ้านนายงู  หมู ่8

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

3,573,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

 ถนนสายเสารีก  หมู ่5 -

 บ้านสว่างนาฝาย หมู ่9 -

 บ้านเกษมสุข ต าบลลือ 
 อ าเภอปทุมราชวงศา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ  
กว้าง 8 เมตร ยาว 4,800

  เมตร  หนา  0.05  เมตร

 ถนนสายชุมชนเสารีก  
หมู ่2 - บ้านเกษมสุข  
ต าบลลือ  อ าเภอปทุม
ราชวงศา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  กว้าง  8  

เมตร  ยาว  3,100  เมตร
  หนา  0.05  เมตร

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างหมูบ้่านถนนหัว
ดอน หมู ่4 ,16 บ้านนา
ยงู  หมู ่8 กว้าง 6 เมตร 
 ยาว 2,500  เมตร  หนา 
 0.05  เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่างหมูบ้่าน 
ดอนแสนสุข ต าบลลือ  
อ าเภอปทุมราชวงศา

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

3,573,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านบ่อชะเนง  หมูท่ี ่6 - 

บ้านหนองคลอง  หมูท่ี ่5  ต าบล
เค็งใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

14,594,800 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านโนนค้อ - บ้านหนองแก้ว
 - โคกเลาะ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

18,235,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านโพนขวาว - บ้านโนน
ค้อทุง่

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

7,190,000 - - - จ านวนอ่างเก็นน้ าที่
ขุดลอก

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ าเพ่ือการเกษตร
ไว้ใช้อยา่งเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.อจ.

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย อจ.ถ. 61 - 002 (ทล.212 -

 บ้านเนินกุง)

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

กว้าง  6  เมตร  ยาว 3 ,

100  เมตร

กว้าง  6  เมตร  ยาว 
1,537  เมตร  ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50  เมตร

กว้าง 5-8 เมตร ยาว 
4,600  เมตร

ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างหมูบ้่าน
ดอนแสนสุข ต าบลลือ  
อ าเภอปทุมราชวงศา  
กว้าง 6 เมตร  ยาว 
2,500  เมตร  หนา 0.05 

 เมตร

  กว้าง  6  เมตร    ยาว 
4,500  เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 368 - 376)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย อจ.ถ. 61 - 003 ผ ทล212

 - บ้านสมสะอาด)

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล 
 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ าเพ่ือการเกษตร
ไว้ใช้อยา่งเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.อจ.

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย .สส.61 - 001 (บ้านหนอง
สามสี - บ้านดอนมะซ่อม)

เพ่ือให้แหล่งน้ ามีความอุดม
สมบูรณ์  ไม่ต้ืนเขิน  สามารถ
กักเก็บน้ าได้ดียิง่ข้ึน  และมีน้ า
ใช้อยา่งเพียงพอ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนพ้ืนที ่ทีน้่ าท่วม
ไม่ถึง

น้ าไม่ท่วมพ้ืนที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง 
อบจ.อจ.

รวม  80  โครงการ - 313,415,800 230,200,000 236,200,000 117,000,000 0

กว้าง  6 - 7  เมตร ยาว 
3,500  เมตร

กว้าง  6 - 7  เมตร ยาว 
3,350  เมตร

-
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  สายศรี
สมบูรณ์ - หนองไฮ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

20,500,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายจานลานถึง    
   นาโนน กว้าง  6  เมตร  ยาว
  3,000 เมตร หนา 0.15  เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

10,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ภายใน
บ้านยางช้า  หมูท่ี ่ 3,7  บ้าน
หนองไผ่  หมูท่ี ่ 8,11  บ้าน
หนองหิง้  หมู ่9  และบ้านโคก
เจริญ  10

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ  90  ของ 
ประชาชน มีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

4 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  โดยวิธี
( Pavement  in - place  

Recycling )  บ้านหนองคลอง
หมู ่6  บ้านหนองกะเลา  หมู ่9 

 หนา  5  ซม.

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

9,602,000 9,602,000 9,602,000 9,602,000 ร้อยละ  90  ของ 
ประชาชน มีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  โดยวิธ ี 
( Pavement  in - place  

Recycling )  บ้านหนองคลอง
หมู ่6  บ้านหนองกะเลา  หมู ่9 

 หนา  5  ซม.

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ขนาดผิวจราจรหนา  0.05  

เมตร  กว้าง  6  เมตร  พร้อม
ไหล่ทาง  ยาว 8 ,000  เมตร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายจานลานถึงนาโนน กว้าง  6 

 เมตร  ยาว  3,000 เมตร หนา 
0.15  เมตร

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  ภายในบ้านยางช้า 
 หมูท่ี ่ 3,7  บ้านหนองไผ่  หมูท่ี่
  8,11  บ้านหนองหิง้  หมู ่9  

และบ้านโคกเจริญ  10

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.3 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 377 - 381)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.3 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 377 - 381)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

5 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  โดยวิธ ี
Pavement  in - Place  

Recycling )  สายบ้านเปือย  
ม.9 ต.เปือย - บ้านหนองหิง้ 
ต.อ านาจ  อ.ลืออ านาจ  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

9,620,000 9,620,000 9,620,000 9,620,000 ร้อยละ  90  ของ 
ประชาชน มีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

6 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  โดยวิธ ี
Pavement  in - Place  

Recycling )  สายบ้านน้ าท่วม 
 ม.5  ต.เปือย - บ้านศาลา 
ต าบลแมด  อ.ลืออ านาจ  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

6,920,000 6,920,000 6,920,000 6,920,000 ร้อยละ  90  ของ 
ประชาชน มีถนน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านโคกพระ  ต าบลนาป่าแซง 
- บ้านนาหว้า  ต าบลนาหว้า

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

15,465,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  โดยวิธ ี 
( Pavement  in - place  

Recycling )     สายบ้านเปือย 
 ม.9 ต.เปือย - บ้านหนองหิง้  
ต.อ านาจ  
อ.ลืออ านาจ  
จ.อ านาจเจริญ  กว้าง  6  เมตร 
 ยาว 4,100  เมตร

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต  โดยวิธ ีPavement 

 in - Place  Recycling )  

สายบ้านน้ าท่วม  ม.5  ต.เปือย -
 บ้านศาลา ต าบลแมด  
อ.ลืออ านาจ  
จ.อ านาจเจริญ

ขนาดผิวจราจรหนา  0.05  

เมตร  กว้าง  8  เมตร  พร้อม
ไหล่ทางยาว 4 ,000  เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.3 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 377 - 381)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้าน
นาหว้า - โรงเรียนปทุมราช
วงศา  หมู ่3  ต าบลนาหว้า  
เช่ือมบ้านตาด

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

12,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านนาป่าแซง  ต าบลนาป่า
แซง 
- บ้านชูชาติ  ต าบลลือ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

30,909,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านนาป่าแซง   - ถนนอรุณ
ประเสริฐ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

15,465,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านยาง
เครือพัฒนา - บ้านนาถาวร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

19,326,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ขนาดผิวจราจรหนา  0.10  

เมตร  กว้าง  6  เมตร  พร้อม
ไหล่ทาง  ยาว 1 ,600  เมตร

ขนาดผิวจราจรหนา  0.05  

เมตร  กว้าง  8  เมตร  พร้อม
ไหล่ทาง  ยาว 4 ,000  เมตร

ขนาดผิวจราจรหนา  0.05  

เมตร  กว้าง  8  เมตร  พร้อม
ไหล่ทาง  ยาว 8 ,000  เมตร

ขนาดผิวจราจรหนา  0.05  

เมตร  กว้าง  8  เมตร  พร้อม
ไหล่ทาง  ยาว 5 ,000  เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.3 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 377 - 381)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

12 โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบเสริม
ผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายบ้านน้อยนาเวิน - บ้าน
ขุมเหล็ก

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

5,080,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
( Reecycling ) เช่ือมระหว่าง
บ้านหนองแคน  หมูท่ี ่6  

ต าบลค าพระ  ถึง
บ้านหนองทุง่มน  ต าบลนาจกิ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

10,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
( Reecycling ) จากสีแ่ยก
บ้านโนนหนามแท่ง  หมูท่ี ่ 5
ถึง บ้านหนองแคน  หมูท่ี ่6  

ต าบลค าพระ

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

7,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

15 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตด้วยยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านคึมน้อย 
 หมูท่ี ่5  - บ้านค าน้อย  หมูท่ี ่2

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

11,097,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

 กว้าง  6  เมตร  พร้อมไหล่ทาง
  ยาว 3,500  เมตร

กว้าง  6  เมตร   ยาว 2 ,000  

เมตร

ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

กว้าง  6  เมตร    ยาว 2,200 

เมตร  หนา  4  เซนติเมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.3 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 377 - 381)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

16 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสาย
 อจ.ถ. 61 - 004 (บ้านสม
สะอาด - บ้านหนองดินด า )

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

17 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 
อจ.ถ. 61 - 001 (บ้านหนอง
สามสี - บ้านสมสะอาดเหนือ)

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยาง ( แบบ hotmix )  

บ้านโนนหนามแท่ง - โคกเจริญ
 หมู ่6

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

8,564,027 8,564,027 8,564,027 8,564,027 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยาง ( แบบ hotmix )  

บ้านนาเวียง- บ้านโนนสูง

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

8,084,923 8,084,923 8,084,923 8,084,923 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยาง ( แบบ hotmix )  

ถนนบ้านห่องเตย - หนองคู 
บ้านห่องเตยหมู ่5

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

รวม  47  โครงการ - 232,832,950 75,990,950 75,990,950 75,990,950 0

ขนาด 4 x 2.7 เมตร

กว้าง 4 -12 เมตร  ยาว  2,100

  เมตร

กว้าง 5 -12 เมตร  ยาว  5,600

  เมตร

ขนาด 6x2.5 เมตร

ขนาด 6x2.7 เมตร

- 381
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และไฟฟ้าแรงต ่า  สายทางบ้าน
พนา (บ้านยอดใบแดง) หมู ่10 -

 บ้านโพนเมือง  ต่าบลไม้กลอน

เพื อให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละ  80  ของ
 ประชาชน  2  

ต่าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง 
อบจ.อจ.

รวม  4  โครงการ - 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 0

ผลที คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้า
แรงต ่า  สายทางบ้านพนา (บ้าน
ยอดใบแดง) หมู ่10 - บ้านโพน
เมือง  ต่าบลไม้กลอน

-

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั นคงในพ้ืนที 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ในเขตจงัหวัดที  1
         2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.1 แผนงาน  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน (หน้า 382)

ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

382
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชน
ต าบลพระเหลา

เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้
เกิดข้ึนในชุมชน

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชน ทีม่า
เข้าชม

มีแหล่งศูนยก์ลางการ
เรียนรู้
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีระดับท้องถ่ิน

กอง
การศึกษาฯ
อบจ.อจ.

รวม  4 โครงการ - 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 0

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลพระ
เหลา

-

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

                3.1 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 383)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

383
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกห้วยหนองแก้ว
แมง  จากบ้านนิคมแปลง  2  

ต าบลชานุมาน  จงัหวัด
อ านาจเจริญ  ถึงบ้านชานุมาน  
หมูท่ี ่ 1  ต าบลชานุมาน  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้แหล่งน  ามีความอุดม
สมบูรณ์  ไม่ตื นเขิน  
สามารถกักเก็บน  าได้ดียิง่ขึ น 
 และมีน  าใช้อยา่งเพียงพอ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล
  ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

2 โครงการขุดลอกแหล่งน  าเพ่ือ
การเกษตร  18  หมูบ้่าน

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก

5,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล
  ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

3 โครงการขุดลอกอ่างหินกอง  
บ้านหินกอง  หมู ่9

เพ่ือให้แหล่งน  ามีความอุดม
สมบูรณ์  ไม่ตื นเขิน  
สามารถกักเก็บน  าได้ดียิง่ขึ น 
 และมีน  าใช้อยา่งเพียงพอ

10,000,000 - - - จ านวนอ่างเก็บน  าที่
ขุดลอก

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน  าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.อจ.

4 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วย
หินกอง

เพ่ือให้ราษฎร์มีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

7,000,000 - - - จ านวนแหล่งน  า
ได้รับการพัฒนา
และฟ้ืนฟู

มีน  าอุปโภคบริโภค
และใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ขุดลอกห้วยแก้วแมง  ปากบน
กว้าง  20  เมตร  ลึกเฉลีย่  
4.00 ม.  ลึกเฉลีย่  4.00  เมตร 
 ระยะทาง  2,000  เมตร

ขุดลอกแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 
 18  หมูบ้่าน  กว้าง  100  

เมตร  ยาว  150  เมตร  สูง  
4.00 เมตร

ขุดลอกอ่างหินกอง  ม. 9  

จ านวน  1  แห่ง

จากสะพานห้วยหินกองบ้านสาม
แยก  หมูท่ี ่1 - บ้านโค้งอร่าม  
หมูท่ี ่ 2

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 384 - 386)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

384
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 384 - 386)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

5 โครงการขุดลอกหาดสวนยา เพ่ือให้แหล่งน  ามีความอุดม
สมบูรณ์  ไม่ตื นเขิน  
สามารถกักเก็บน  าได้ดียิง่ขึ น 
 และมีน  าใช้อยา่งเพียงพอ

5,000,000 - - - จ านวนพื นที ่ทีน่  า
ท่วมไม่ถึง

น  าไม่ท่วมพื นที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง 
อบจ.อจ.

6 โครงการขุดลอกห้วยละโอง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

8,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล
  ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน  าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.อจ.

7 โครงการขุดลอกวังพะเนิน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

5,000,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล
  ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

8 โครงการขุดลอกอ่างห้วยหินแตก เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

5,500,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล
  ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

9 โครงการขุดลอกห้วยแจง้ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

5,600,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล
  ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง 
อบจ.อจ.

ขุดลอกหาดสวยยา กว้าง  50  

เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ลึก  
2  เมตร

บ้านหนองมะเสีย่ง  หมูท่ี ่4  

ต าบลหนองไฮ  อ าเภอเสนางค
นิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

บ้านหนองไฮ  หมู ่1  ต าบล
หนองไฮ  
อ าเภอเสนางคนิคม
จงัหวัดอ านาจเจริญ

บ้านหนองไฮ  หมู ่9  ต าบล
หนองไฮ  
อ าเภอเสนางคนิคม  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

บ้านนาอุดม  หมูท่ี ่3  ต าบล
หนองไฮ  
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัด
อ านาจเจริญ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 384 - 386)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

10 โครงการขุดลอกหนองคู  บ้าน
หนองคู หมู ่3,7

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

9,522,000 9,522,000 9,522,000 9,522,000 ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  ต าบล
  ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน  าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.อจ.

รวม  16  โครงการ - 65,622,000 14,522,000 14,522,000 14,522,000 0-

ขุดลอกหนองคู  
บ้านหนองคู หมู ่3,7
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประสานความร่วมมือ
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอพนา  
จดัต้ังโรงคัดแยกขยะ , โรงผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ , บ่อขยะ

เพ่ือประสานความร่วมมือใน
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอพนา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ประชาชน 
ได้รับ
ประโยชน์
ร่วมกัน

ท าให้การก าจดัขยะ
มูลฝอยเป็นระบบ  
ช่วยลดมลพิษ

กองช่าง 
อบจ.อจ.

2 โครงการคัดแยกขยะทีต้่นทาง
แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
อยา่งยัง่ยนื

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะทีต้่นทาง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะเวลา
ด าเนินการ

ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยก
ขยะทีต้่นทางทีถู่กต้อง

กองช่าง 
อบจ.อจ.

รวม  7  โครงการ - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3,000,000 0

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
จดัต้ังคัดแยกขยะ , 
โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ ,
บ่อขยะ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
พนา  
จ านวน  300  คน  
จดัอบรมศึกษาดูงานโรงงานคัด
แยกขยะ  
1  แห่ง

-

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.1 แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม (หน้า 387)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาวนอุทยานดอน
เจา้ปู่

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาติ

21,600,000 - - - ร้อยละ  80  ของ 
ประชาชน  2  

ต าบล  ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

สถานทีท่่องเทีย่วมี
ความสวยงามร่มเยน็

กองช่าง 
อบจ.อจ.

รวม  1  โครงการ - 21,600,000 0 0 0 0

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
พัฒนาวนอุทยานดอนเจา้ปู่

-

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.2 แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว (หน้า 388)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02/1 

388
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ จดัซ้ือเทปวัดระยะ 50 เมตร  
จ านวน 5 ม้วน

- 25,000 25,000 25,000 - กองช่าง

2 อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ จดัซ้ือกล้องวัดระยะทางเลเซอร์   
จ านวน 1  เครื่อง

- 35,000 35,000 35,000 - กองช่าง

3 อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ จดัซ้ือเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจติอล  
จ านวน 5  อัน

- 30,000 30,000 30,000 - กองช่าง

4 อุตสาหกรรม 
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ จดัซ้ือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย  
จ านวน 4  อัน

- 20,000 20,000 20,000 - กองช่าง

5 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่น 
และสิง่ก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองช่าง

6 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุกเทท้าย
จ านวน 4 คัน

3,960,000 3,960,000 - - - กองช่าง

7 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุก(ดีเซล)

จ านวน  4  คัน
1,574,000 1,574,000 - - - กองช่าง

8 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถขุดตีนตะขาบ
จ านวน  2  คัน

4,500,000 4,500,000 - - - กองช่าง

9 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเกลีย่ดิน
จ านวน  2  คัน

15,000,000 15,000,000 - - - กองช่าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(หน้า 389 - 393)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครภัุณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(หน้า 389 - 393)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครภัุณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

10 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีชุดรถกวาดผิวถนน
จ านวน 2 คัน

500,000 500,000 - - - กองช่าง

11 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุกและพ่นยางแอสฟัลท์
จ านวน 1 คัน

- 6,500,000 - - - กองช่าง

12 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถโรยหินแบบขับเคลือ่นตัวเอง
จ านวน 1 คัน

5,500,000 - - - กองช่าง

13 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถฟาร์มแทรกเตอร์ติด
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
จ านวน  2  คัน

- 2,000,000 2,000,000 - - กองช่าง

14 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถตักล้อยาง
จ านวน  2 คัน

4,500,000 4,500,000 - - กองช่าง

15 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
จ านวน  2 คัน

5,500,000 5,500,000 - - กองช่าง

     * หมายเหตุ
16 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถตักหน้าขุดหลัง

จ านวน  1  คัน
3,300,000 - - - กองช่าง

                            1 ยกเลิกแบบ ผ ผ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว ลงวันที่  ตุลาคม  
17 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องต้มยางแอสฟัสท์

จ านวน  1 คัน
- 12,000,000 - - กองช่าง

                               และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ ศ ประกอบด้วย แบบ ผ แบบ ผ
18 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องต้มยางแอสฟัสท์ชนิดลากจงู

จ านวน  1 คัน
- 4,000,000 - - กองช่าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(หน้า 389 - 393)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครภัุณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

                            2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น าข้อมลูเดิมที่อยู่ในแบบ  ผ ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ ศ น ามาลงในแบบ ผ หรือน าครุภัณฑ์เฉพาะที่มอียู่ในโครงการพัฒนา
19 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุกเทท้ายชนิด 10 ล้อ 

2 คัน
- 9,000,000 - - กองช่าง

                                ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้ รับประโยชน์จากครุภัณฑ์น้ัน และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

20 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุกกระบะเหล็ก 
ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ 
จ านวน  2 คัน

- 3,840,000 - - กองช่าง

                                ส าหรับโครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ ศ แก้ไขเพ่ิมเติม 
21 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องเช่ือมไฟฟ้าใช้ในการซ่อมบ ารุง

จ านวน  2  เครื่อง
- 70,000 - - กองช่าง

                                ฉบับที่ และ พ ศ ไมต้่องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
22 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 

จ านวน  1  เครื่อง
- 25,000 - - กองช่าง

23 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบดล้อเหล็ก 
จ านวน 1 คัน

- 2,900,000 - - - กองช่าง

24 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุก(ดีเซล)พร้อมติดต้ังหลังคา
จ านวน 2  คัน

- 1,498,000 - - - กองช่าง

25 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบดล้อยาง
จ านวน 1  คัน

- 2,900,000 - - - กองช่าง

26 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุกน้ า
จ านวน  2  คัน

- 5,000,000 - - - กองช่าง

27 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องช่ังน้ าหนักรถบรรทุก
จ านวน 1  ชุด

- 850,000 - - - กองช่าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(หน้า 389 - 393)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครภัุณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

28 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
จ านวน 3  เครื่อง

- 90,000 - - - กองช่าง

29 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีบล๊อคทดแรง
จ านวน 1  เครื่อง

- 2,000 - - - กองช่าง

30 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีรถบรรทุก(ดีเซล)พร้อมติดต้ังหลังคา
จ านวน  2  คัน

- - 591,000 591,000 - กองช่าง

31 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
ขนาด 4  น้ิว
จ านวน 4  เครื่อง

- - 253,600 - - กองช่าง

32 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
ขนาด 6  น้ิว 
จ านวน 4  เครื่อง

- - 408,000 - - กองช่าง

33 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีเครื่องสูบน้ าแบบท่อพญานาค 
ขนาด 8  น้ิว
จ านวน 5  เครื่อง

- - 412,000 - - กองช่าง

34 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ เพ่ือให้มีบล๊อคลม 
จ านวน 1  ชุด

- - 30,000 - - กองช่าง

35 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ จดัซ้ือ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 9,500 บาท

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 กองช่าง

36 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในร่ม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กอง
การศึกษาฯ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การศึกษา
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(หน้า 389 - 393)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครภัุณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

37 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามกลางแจง้ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กอง
การศึกษาฯ

38 การศึกษา ครุภัณฑ์ ห้องเรียนอาเซียนมัลติมีเดีย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กอง
การศึกษาฯ

39 การศึกษา ครุภัณฑ์ ห้องเครือข่ายสือดิจติอลอเนกประสงค์ 2,000,000 - - - - กอง
การศึกษาฯ

40 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา

- 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 กอง
การศึกษาฯ

55,929,000 108,704,000 20,689,600 17,586,000 16,995,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

รวม

ครุภัณฑ์การศึกษา
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงาน กอ่สร้างปรับปรุงสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการ
คมนาคมให้กบัประชาชน

5 25,400,000 6 29,600,000 6 29,600,000 6 29,600,000 6 29,600,000 29 143,800,000

1.2 แผนงาน ซ่อมแซมสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคม
ให้กบัประชาชน

1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

1.3 แผนงาน กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมเพิม่ศักยภาพการระบายน  า 1 300,000 3 1,170,000 3 1,170,000 2 870,000 2 870,000 11 4,380,000

1.4 แผนงาน กอ่สร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความ
สะดวกทางด้านการคมนาคมให้กบัประชาชน

- - - - - - - - - - - -

1.5 แผนงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคม
ให้กบัประชาชน

91 26,789,360 94 28,289,360 92 33,911,440 92 33,911,440 92 33,921,440 461 156,823,040

1.6 แผนงาน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทางอ านวย
ความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กบัประชาชน

2 1,000,000 10 7,463,000 11 7,963,000 10 5,000,000 10 5,000,000 43 26,426,000

1.7 แผนงาน ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความ
สะดวกทางด้านการคมนาคมให้กบัประชาชน

98 562,117,500 402 1,610,149,250 386 1,572,204,250 386 1,572,204,250 386 1,556,204,250 1,658 6,872,879,500

1.8 แผนงาน พัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

รวม 198 618,606,860 516 1,679,671,610 500 1,648,048,690 498 1,644,785,690 498 1,628,795,690 2,210 7,219,908,540

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

                                        3.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจรญิ

   แบบ ผ.01 
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจรญิ

2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  ให้เป็นสังคมเมอืงน่ำอยู่
2.1  แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 0 0 0 0 3 270,000 2 150,000 2 150,000 7 570,000

2.2 แผนงาน ส่งเสริมอาชีพเพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 0 0 0 0 3 460,000 3 460,000 3 460,000 9 1,380,000

2.3 แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 2 2,100,000 2 600,000 4 1,820,000 4 1,820,000 4 1,820,000 16 8,160,000

2.4 แผนงาน ป้องกนัและแกป้ัญหายาเสพติด 0 0 0 0 4 1,900,000 1 500,000 1 500,000 6 2,900,000

2.5 แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกนัและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ 0 0 2 5,050,000 4 5,220,000 4 5,220,000 4 5,220,000 14 20,710,000

2.6 แผนงาน ปลูกฝังอดุมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

2.7 แผนงาน สร้างภูมิคุ้มกนัให้เยาวชนในส่ิงไม่พึง่ประสงค์ 0 0 0 0 1 140,000 1 140,000 1 140,000 3 420,000

2.8 แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 52,192,800 1 52,192,800 5 73,122,200 5 73,122,200 5 73,122,200 17 323,752,200

รวม 3 54,292,800 5 57,842,800 25 83,232,200 21 81,712,200 21 81,712,200 75 358,792,200

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมปัิญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงาน พัฒนาด้านการศึกษา กฬีา 0 0 12 7,001,500 12 7,001,500 12 7,001,500 12 7,001,500 48 28,006,000

3.2 แผนงาน ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 300,000 15 3,429,000 21 4,993,000 20 4,233,000 20 4,593,000 77 17,548,000

3.3 แผนงาน พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2,800,000 9 19,050,000 20 41,285,450 20 41,285,450 20 41,285,450 72 145,706,350

3.4 แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ 
ทางด้านการศึกษาและกฬีา

0 0 0 0 2 800,000 2 800,000 2 800,000 6 2,400,000

รวม 4 3,100,000 36 29,480,500 55 54,079,950 54 53,319,950 54 53,679,950 203 193,660,350
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจรญิ

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
- - - - - - - - - -

4.2 แผนงาน ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อปุโภค  
บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแกไ้ขปัญหาอทุกภัย 23 53,011,000 50 98,769,000 62 130,749,000 62 130,749,000 62 130,749,000 259 544,027,000

4.3 แผนงาน บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้
อปุโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแกไ้ขปัญหาอทุกภัย 3 4,900,000 3 4,900,000 4 5,900,000 4 5,900,000 4 5,900,000 18 27,500,000

4.4 แผนงาน ขุดสระน  าส าหรับประชาชนใช้อปุโภค  บริโภค เพาะปลูกและ
เลี ยงสัตว์ และช่วยแกไ้ขปัญหาทกภัย

4 6,586,000 6 8,886,000 7 9,236,000 7 9,236,000 7 9,236,000 31 43,180,000

4.5 แผนงาน กอ่สร้างฝายน  าล้น ส าหรับประชาชนใช้อปุโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแกไ้ขปัญหาอทุกภัย

6 5,824,000 8 6,824,000 9 7,824,000 8 6,824,000 8 6,824,000 39 34,120,000

4.6 แผนงาน การบริหารจดัการน  าเพือ่การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 0 0 0 0 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000

รวม 36 70,321,000 67 119,379,000 83 163,709,000 82 162,709,000 82 162,709,000 350 678,827,000

5. ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม.

- - - - - - - - - -

5.2 แผนงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

5.3 แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม 4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 20 7,000,000

5.4 แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 0 0 4 8,941,000 5 10,941,000 5 10,941,000 5 10,941,000 19 41,764,000

5.5 แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก - - - - - - - - - - - -

รวม 6 1,600,000 10 10,541,000 11 12,541,000 11 12,541,000 11 12,541,000 49 49,764,000

5.1  แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

4.1  แผนงาน เสริมสร้างการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจรญิ

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดี
6.1  แผนงาน ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”  22 61,993,000 25 63,743,000 30 98,411,000 31 66,543,000 29 64,343,000 137 355,033,000

6.2 แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจดัการด้านงบประมาณ โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”  0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

6.3 แผนงาน  ส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอย่างย่ังยืน 0 0 0 0 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000

6.4 แผนงาน ส่งเสริมประชาธิปไตย 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

รวม 22 61,993,000 25 63,743,000 34 99,011,000 35 67,143,000 33 64,943,000 149 356,833,000

รวมทัง้สิน้ 269 809,913,660 659 1,960,657,910 708 2,060,621,840 701 2,022,210,840 699 2,004,380,840 3,036 8,857,785,090
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2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสะพาน ข้ามล าห้วยจนั
ลัน หมู ่4 ไป ต าบลไม้กลอน 
(สะพานพ่อถ่าน) อ าเภอพนา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
 - มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

2 ก่อสร้างสะพาน ข้ามล าห้วยจนั
ลัน    หมู ่8 ต าบลไร่ขี ไปบ้าน
หนองยาง ต าบลดงบัง
(ท่าวังมน) อ าเภอลืออ านาจ 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
 - มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ

         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

กว้าง 9.00 ม.  ยาว 28.00 เมตร

ที่
เป้าหมาย 


(ผลผลิตของโครงการ)

                                     2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

                1.1 แผนงาน  ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 75 - 76)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพื นที่

กว้าง 9.00 ม.  ยาว 30.00 เมตร

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่
เป้าหมาย 


(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
                1.1 แผนงาน  ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 75 - 76)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพื นที่

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวชี วัด (KPI)

3 ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยปลา
แดก หมู ่8 ต าบลไร่ขี ไป 
ต าบลดงบัง อ าเภอลืออ านาจ 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
 - มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

4 ก่อสร้างสะพาน ข้ามล าห้วยจนั
ลัน    หมู ่2 ต าบลไร่ขี ไป 
หมู ่10 อ าเภอลืออ านาจ 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
 - มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามล าห้วยทม บ้านพิทักษ์
ไทย หมู ่10 ต.โคกก่ง  
อ.ชานุมาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

7 42 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
 - มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

6 ก่อสร้างสะพาน คสล. บน
เส้นทางสาย บ.พิทักษ์ไทย ม.10 

 ต.ป่าก่อ  - บ.ห้วยบอน ม.11  

ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือเช่ือมโยงการสัญจรทาง
บกอยา่งทัว่ถึงสามารถสัญจร
ได้อยา่งปลอดภัย ยน่
ระยะเวลาในการสัญจร

9 60 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สะพานมีความมัน่คง
แข็งแรง,สามารถ
สัญจรติดต่อกัน,

ขนส่งสินค้าเษตรและ
เพ่ิมผลผลิตจาก
การค้าขายอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

รวม  29  โครงการ - 25,400,000 29,600,000 29,600,000 29,600,000 29,600,000-

กว้าง 9.00 ม.  ยาว 27.00 เมตร

กว้าง 9.00 ม.  ยาว 36.00 เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมบริเวณคอสะพานเชิง
ลาด  Concrete  slops  

Protecection  ในสายทางที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

ยดือายกุารใช้งานของถนน
และสะพาน,สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สะพานและคอ
สะพานมีความมัน่คง
แข็งแรง,มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร

กองช่าง 
(ศูนยซ่์อม

ทางฯ)

รวม  5  โครงการ - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

สะพานทีไ่ด้รับถ่ายโอนพร้อม
เส้นทาง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1

โครงการที่ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.2 แผนงาน  ซ่อมแซมสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 77)

แบบ ผ. 02 
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ถนนสาย
ชุมชนบ้านสายหลักเดิม ต าบล
หนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม - 
ต าบลค าเข่ือนแก้ว 
อ าเภอชานุมาน จงัหวัดยโสธร

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป -
 มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม
ถนนสาย ชุมชนสายหลักเดิม - 
บ้านค าเข่ือนแก้ว (ช่วงชุมชนค า
ผักเพียว)  อ.เสนางคนิคม  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

1.8  

จ านวน 
2 ช่อง

7 1.8 370,000 370,000 370,000 370,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป -
 มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
คสล. สาย บ.ศรีสมบูรณ์ - 
บ.หนองไฮ (ในบ้านโนนกุง)
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน  าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

0.50 200 0.50 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป -
 มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมได้

กองช่าง

รวม  11  โครงการ - 300,000 1,170,000 1,170,000 870,000 870,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพื นที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

                1.3 แผนงาน  ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มเพ่ิมศักยภาพการระบายน  า (หน้า 78)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI)

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2.10x2.10x8.00   จ านวน  2 

ช่อง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

-

แบบ ผ. 02 
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
ชุมชนบ้านสายหลักเดิมค าเข่ือน
แก้ว - หนองไฮ (ช่วงบ้านนา
อุดม-ชุมชนค าผักเพรียว) อ.

เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 3,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย 
บ.ทวีผล  -  บ.ค าโพน 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ

5-6 3,000 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เส้นทางสาย บ. เครือซูด -  บ.

โพนเมืองน้อย  อ.ลืออ านาจ,หัว
ตะพานจ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 3,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 
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2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย บ.

สามัคคีพัฒนา  - บ.โคกศรีบุญ
เรือง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

5 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,600 368,000 368,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

6 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
บ.ปลาค้าว - บ.แสนสุข

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,925 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

80



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

7 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย
แยกทางหลวงหมายเลข 202 ( 

กม.ที ่71+836 )-บ้านหนองมะ
เสีย่ง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 8,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

8 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
บ.หนองบัว - บ.ม่วงโป้

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,400 272,000 272,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

9 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
บ.สร้างนกทา-ดงสีโท

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,400 272,000 272,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

81



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ดอนไร่-บ.นาแต้

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,643 291,440 291,440 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

11 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.นาผือ-บ.นาโพธิ์

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 5,200 416,000 416,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

12 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
บ.นาเรือง-บ.นาแต้

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 7,100 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

82



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

13 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.นาเรือง - บ.กุดน้ ากิน

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

14 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.นาเรือง - บ.โคกส าราญ

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,650 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

15 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.น้ าปลีก - นาดอกไม้

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,000 240,000 240,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

83



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

16 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.หนองมะแซว - บ.ร่องค า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,300 184,000 184,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองมะแซว - บ.กุดปลาดุก

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,000 240,000 240,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกรวดเร็ว
  ช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าเกษตรให้
มีความคล่องตัว
รวดเร็ว

กองช่าง

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาหมอม้า - บ.นายม

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,800 304,000 304,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

84



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองเรือ - บ.นาดอกไม้

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,100 248,000 248,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาห้วยยาง - บ.ภูจ าปา

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.สองคอน - บ.นาเยยี

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,900 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

85



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

22 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โนนโพธิ์ - บ.หนองปลิง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,800 384,000 384,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

23 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โสกโดน - บ.นาผือ

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 9,300 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

24 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองตาใกล้ - บ.หนองเม็ก

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 5,100 408,000 408,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

86



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

25 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 แยกทางหลวงหมายเลข 202(

กม.ที ่63+605 )-บ.หนองหิน

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 6,275 502,000 502,000 502,000 502,000 502,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

26 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาเมือง - บ.ภูจ าปา

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,600 368,000 368,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

27 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ห้วยร่องค า - บ.นาเยยี

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,700 136,000 136,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

87



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

28 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 แยก ทล.202(กม.41+800) - 

บ.นาหมอม้า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,660 292,800 292,800 292,800 292,800 292,800 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

29 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาลือ - บ.ดงสวาง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,700 136,000 136,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

30 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาอุดม - บ.ดงสวาง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,700 216,000 216,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

88



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

31 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาเยยี - บ.นาเมือง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,500 280,000 280,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

32 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นายม - บ.นาหมอม้า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,800 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

33 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.ดอนหวายเช่อมถนนลาดยาง 
โคกจกัจัน่ - บ.โพนเมือง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,300 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

89



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

34 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 แยกทางหลวงหมวยเลข 2034 (

 กม.ที ่8+700 )- บ.หินกอง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 10,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

35 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โคกสารเทิง - บ.หินกอง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 6,900 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

36 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย  
 บ.ค าเดือย - บ.น้อมเกล้า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,100 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

90



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

37 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
  บ.ค าเดือย - บ.หนองแดง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

38 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย  
 บ.เหล่าแก้วแมง - บ.บาก

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,500 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

39 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย  
 บ.สงยาง - บ.บาก

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,700 216,000 216,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

91



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

40 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ค าเดือย - บ.นาเจริญ - บ.

น้อมเกล้า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,400 272,000 272,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

41 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย  
 บ.ค าเดือย - ภูค าเดือย - บ.น้อม
เกล้า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,000 240,000 240,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

42 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ห้วยบอน - บ.พทักษ์ไทย

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,300 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

92



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

43 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ป่าก่อ - บ.หนองโกย

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,996 159,680 159,680 159,680 159,680 159,680 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

44 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองแมงดา - บ.หินเก้ิง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,300 344,000 344,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

45 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ค าโพน - บ.หนองไฮ

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 9,600 768,000 768,000 768,000 768,000 768,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

93



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

46 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นิคม - บ.หินเก้ิง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 8,450 344,000 344,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

47 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 แยกทางหลวงหมวยเลข 202 

( กม.ที ่96+900 )- วัดป่าศรีวิชัย

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,033 82,640 82,640 82,640 82,640 82,640 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

48 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.แก้วมงคล - บ.โค้งอร่าม

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,600 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

94



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

49 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ทวีผล - บ.ค าโพน

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 6,300 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

50 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โสกใหญ่ - บ.เสารีก

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 6,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

51 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โสกใหญ่ - บ.ห้วย

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,900 312,000 312,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

95



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

52 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.แสนสุข- บ.หัวดอน

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,200 336,000 336,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

53 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาผาง - บ.เกษมสุข

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 5,000 400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

54 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โคกพระ - บ.นาผาง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,879 230,320 230,320 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

96



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

55 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.วินัย - บ.เกษมสุข

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,800 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

56 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.โนนธาตุ - บ.หนองข่า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,985 158,800 158,800 158,800 158,800 158,800 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

57 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ดอนขวัญ - บ.น้ าค า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,400 272,000 272,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

97



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

58 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โนนธาตุ - บ.โนนสมบูรณ์

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,200 336,000 336,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

59 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย
 บ.โนนธาตุ - บ.น้ าค า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,600 288,000 288,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

60 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
บ.โคกกลาง - บ.ปลาค้าว

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,600 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

98



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

61 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.จานลาน - บ.ดอนหมู

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,000 240,000 240,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

62 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.อุ่มยาง - บ.นาสะแบง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,200 176,000 176,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

63 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.เสารีก - บ.เกษมสุข

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 7,588 607,040 607,040 607,040 607,040 607,040 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

99



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

64 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาสะแบง - บ.ฟ้าห่วน

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,900 312,000 312,000 450,000 450,000 450,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

65 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ต าแย - บ.นาจกิ

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,900 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

66 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ต าแย - บ.เหล่าเลิง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,300 264,000 264,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

100



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

67 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองทับม้า - บ.ป่าหวาย

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,300 184,000 184,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

68 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.คึมข่า - บ.โพนทอง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,000 240,000 240,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

69 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ไร่สีสุข - บ.หนองสามสี

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,305 184,400 184,400 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

101



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

70 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาหนองใหญ่ บ.หนองทับม้า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,400 272,000 272,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

71 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองคู - บ.โนนสมบูรณ์

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 6,906 552,480 552,480 552,480 552,480 552,480 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

72 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,800 304,000 304,000 450,000 450,000 450,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

102



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

73 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โนนสูง - บ.แสนส าราญ

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,200 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

74 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.นาอุดม - ชุมชนบ้านนาเก้ิง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,428 354,240 354,240 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

75 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 ชุมชนบ้านสายหลักเดิม - บ.ค า
เข่ือนแก้ว

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,400 112,000 112,000 112,000 112,000 122,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

103



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

76 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองสามสี - บ.ดอนมะซ่อม

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,100 328,000 328,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

77 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองสามสี - บ.โนนสูง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,300 264,000 264,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

78 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โนนสมบูรณ์ - บ.โนนสูง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,100 248,000 248,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

104



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

79 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.เนินกุง - บ.นาเวียง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,000 176,000 176,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

80 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.หนองแคน - บ.หัวดง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,900 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

81 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.โคกเลาะ- บ.โนนค้อน้อย

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,200 256,000 256,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

105



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

82 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองไหล - บ.โพนขวาว

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,300 264,000 264,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

83 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองหิง้ - บ.กุดสิม

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,200 336,000 336,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

84 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.ดงมะยาง- บ.เค็งใหญ่

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 3,700 296,000 296,000 450,000 450,000 450,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

106



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

85 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.น้ าท่วม - บ.หนองมะยอด

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,084 166,720 166,720 250,000 250,000 250,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

86 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย 
 บ.หนองยาง - บ.โนนทุง่

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,900 152,000 152,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

87 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.จอก - บ.น้ าท่วม

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,000 320,000 320,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

107



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

88 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.กุงชัย - บ.โพนเมือง

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 8,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

89 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.เสาเล้า - บ.น้ าท่วม

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,700 136,000 136,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

90 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.แมด - บ.ดอนชี

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 4,000 320,000 320,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

108



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

91 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.- บ.แมด - บ.น้ าท่วม

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,743 219,440 219,440 350,000 350,000 350,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

92 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 บ.หนองยศ - บ.เหล่ามันแกว

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 2,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

93 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
บ.หนองกะเลา - บ.ชาด

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 1,267 101,360 101,360 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

109



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.4 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 79 - 110)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

94 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย 
 แยก ทล.2277 (กม.8+800) - 

บ.เมืองเก่า

ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถสัญจรได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ

 5-8 8,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน,

สวยงาม,ยน่
ระยะเวลาการสัญจร 
 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กองช่าง

รวม  461 โครงการ - 26,789,360 28,289,360 33,911,440 33,911,440 33,921,440-
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2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.เหล่าพรวน - 
บ.หนองมะเสีย่ง  อ.เมือง  
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.โพนทอง - 
บ.คึมข่า   อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย  บ.ค าสร้างบ่อ - 
บ.นายม อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.5 แผนงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 111 - 114)

ที่

แบบ ผ. 02 
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.5 แผนงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 111 - 114)

ที่

แบบ ผ. 02 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ชุมชนบ้านสาย
หลักเดิม – บ.ค าเข่ือนแก้ว
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.หนองหิน - 
บ.ห้วยไร่  อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.ไร่-บ.หนองหิน 
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.5 แผนงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 111 - 114)

ที่

แบบ ผ. 02 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.เครือซูด -
บ.โพนเมืองน้อย  อ.ลืออ านาจ
,หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.แยกทางหลวง
บ.โคกกอก - 
บ.โคกส าราญ  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.แยกทาหลวง 
บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห่ 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.5 แผนงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 111 - 114)

ที่

แบบ ผ. 02 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.แยกทางหลวง
 บ.โคกจัก๊จัน่ - บ.โพนเมือง 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ.แยกทาหลวง 
บ.โคกสาร - บ.โคกจกัจัน่
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้านบุ่ง หมู ่3 

ต าบลบุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

4-6 1,300 0.15 2,963,000 2,963,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร,ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

รวม  43  โครงการ - 1,000,000 7,463,000 7,963,000 5,000,000 5,000,000-
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0001 

บ.บ่อบุ - บ.เค็งใหญ่ 
อ.หัวตะพาน
 จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

2 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนคสล. อจ.ถ1-0002  

บ.ไร่ - บ.ภักดีเจริญ  
อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

3 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0003  

บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

115



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

4 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0004  

บ.ปลาค้าว - บ.แสนสุข อ.เมือง
,ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

5 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0005  

บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสีย่ง 
อ.เมือง,เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

6 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0006  

แยกทางหลวง202 - บ.ถ่อนใหญ่ 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

116



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

7 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0007  

บ.ค ามะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี 
อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

8 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0008  

บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

9 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0009  

บ.โคกกอก - บ.โคกส าราญ 
อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

117



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

10 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0010  

บ.โคกกอก - บ.นาวัด 
อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

11 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0011  

บ.เหล่าหนาด - บ.หนองทับม้า 
อ.เมือง,เสนางคนิคม
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

12 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0012  

บ.โคกสวาท - บ.วังแคน อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

118



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

13 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0013  

บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

14 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0014  

บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

15 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0015  

บ.โพธิ์ศิลา - บ.ทับเมย อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

119



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

16 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0016

บ.โนนหนามแท่ง - บ.ป่าต้ิว 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

17 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0017  

บ.โนนหนามแท่ง - บ.นาแต้ 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

18 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0018  

บ.ปริญญา - บ.แมด 
อ.เมือง,ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 4-6 2,000 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

120



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

19 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0019  

บ.น้ าปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

20 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0020  

บ.นาหมอม้า - บ.หนองแห่ 
อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

21 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0021  

บ.ค าสร้างบ่อ - บ.นายม
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

121



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

22 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0022  

บ.โคกจัก๊จัน่ – บ.โพนเมือง
อ.เมือง,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

23 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0023  

บ.ศรีสมบูรณ์ – บ.หนองไฮ 
อ.ชานุมาน,เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

24 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0024  

บ.ศรีสมบูรณ์ – บ.นาสีดา 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

122



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

25 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0025  

บ.ค าเดือย – บ.เมืองเก่า 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

26 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0026  

บ.ป่าก่อ – บ.ห้อยฆ้อง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

27 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0027  

บ.นาหว้า – ศรก.ปทุมราชวงศา 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

123



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

28 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0028  

บ.โสกใหญ่ – บ.เสารีก 
อ.ปทุมราชวงศา,พนา
 จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

29 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0029  

บ.ลือ – บ.โนนงาม 
อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

30 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0030  

บ.พนา – บ.สว่างใต้ 
อ.พนา,ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

124



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

31 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0031  

บ.โนนธาตุ – บ.เสารีก 
อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

32 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0032  

บ.โพนเมือง – บ.ดอนม่วง 
อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

33 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0033  

บ.ศรีคูณ – บ.นาสะแบง 
อ.พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

125



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

34 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0034  

บ.นาโนน – บ.จานลาน อ.พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

35 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0035  

บ.หนองทับม้า – บ.กุดน้ ากิน
อ.เสนางคนิคม,เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

36 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0036  

บ.นาไร่ใหญ่ – บ.นาวัง 
อ.เสนางคนิคม,เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

126



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

37 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0037  

แยกทางหลวง212 – บ.หนองทับ
ม้า
อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

38 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0038  

บ.นาหนองใหญ่ – บ.หนองคล้า 
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

39 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0039  

บ.ไร่สีสุก – บ.หนองทับม้า
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

127



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

40 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0040  

บ.หนองขอน – บ.โนนหนามแท่ง 
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

41 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0041  

บ.โนนหนามแท่ง – บ.ค าสร้างบ่อ
อ.หัวตะพาน,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

42 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0042  

บ.หนองนกหอ – บ.โคกเลาะ 
อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

128



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

43 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0043  

บ.บ่อชะเนง – บ.คึมน้อย 
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

44 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0044  

บ.ใหม่พัฒนา – บ.โสกสว่าง 
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

45 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0045  

บ.น้ าท่วม – บ.หนองมะยอด 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

129



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

46 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0046  

บ.กุงชัย – บ.โคกป่ากุง 
อ.ลืออ านาจ,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

47 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0047  

บ.กุงชัย – บ.โพนเมือง 
อ.ลืออ านาจ,พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

48 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0048  

บ.แมด – บ.ดอนชี 
อ.ลืออ านาจ,เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

130



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

49 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0049  

บ.โคกกลาง – บ.หนองแคน 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

50 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0050 

บ.โคกกลาง – บ.ดู่ 
อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

51 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0051  

แยกทางหลวง 212 – บ.เหล่าฝ้าย 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

131



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

52 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. อจ.ถ1-0052  

บ.นายาง – บ.เมืองเก่า 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

53 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. บ.หนองบัว – บ.ม่วงโป้
อ.เมือง,ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

54 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ค ามะโค้ง – 
บ.สร้างนกทา อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

132



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

55 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ดอนไร่ – บ.นาแต้ 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

56 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาเผือ – บ.นาโพธิ์
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

57 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาเรือง – บ.นาแต้
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

133



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

58 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาเรือง – บ.กุดน้ า
กิน อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

59 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.น้ าปลีก – 
บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

60 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาหมอม้า – 
บ.นายม อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

134



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

61 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองเรือ – 
บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

62 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.แก้งกฐิน – 
บ.โคกนาโก อ.เมือง,ปาต้ิว 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

63 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.สองคอน – 
บ.นาเยยี อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

135



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

64 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โนนโพธิ์ – 
บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

65 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โพธิ์ศิลา – 
บ.โนนหนามแท่ง อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

66 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โสกโดน – 
บ.นาเผือ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

136



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

67 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองตาใกล้ – 
บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

68 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองหิน – 
บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

69 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาเมือง – 
บ.ภูจ าปา อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

137



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

70 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาลือ – บ.ดงสวาง
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

71 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาอุดม – 
บ.ดงสวาง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

72 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. 

บ.นายม – บ.นาหมอม้า 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

138



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

73 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาเจริญ – บ.หนอง
เม็ก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

74 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ดอนหวายเช่ือม
ถนนลาดยาง บ.โคกจกัจัน่ – 
บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

75 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โคกสอาด – 
บ.หินกอง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

139



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

76 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โคกสาร – บ.โคก
จกัจัน่ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

77 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โคกสารเทิง – 
บ.หินกอง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

78 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โคกจกัจัน่ – 
บ.ดงแสนแก้ว อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

140



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

79 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองแมงดา – 
บ.หินเก้ิง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

80 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. บ.ค าโพน – บ.หนองไฮ
 อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

81 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นิคม – บ.ภูด่าน
กอย อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

141



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

82 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ภูด่านกอย – 
บ.หินเก้ิง อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

83 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.แก้วมงคล – 
บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

84 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ทวีผล – บ.ค าโพน 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

142



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

85 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โสกใหญ่ – บ.ห้วย 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

86 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โคกพระ – 
บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

87 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.จานลาน – บ.ดอน
หมู อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

143



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

88 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. บ.อุ่มยาง – 
บ.นาสะแบง 
อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

89 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. บ.นาสะแบง–บ.อุ่มยาง
อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

90 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.เสารีก – บ.เกษมสุข
 อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

144



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

91 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาสะแบง – 
บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

92 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ต าแย – บ.จกิ 
อ.พนา,ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

93 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ต าแย – บ.เหล่าเลิง
 อ.พนา,ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

145



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

94 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองทับม้า – 
บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

95 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.คึมข่า– บ.โพนทอง
 อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

96 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ไร่สีสุก – บ.หนอง
สามสี อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

146



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

97 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาหนองใหญ่ – 
บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

98 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองคู – บ.โนน
สมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

99 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โนนสูง – บ.หนอง
สามสี อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

147



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

100 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โนนสูง – บ.แสน
ส าราญ อ.เสนางคนิคม,ไทยเจริญ 
 จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

101 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.นาอุดม – ชุมชน 
บ.นาเก้ิง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

102 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  ชุมชน บ.สายหลักเดิม
 – บ.ค าเข่ือนแก้ว
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

148



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

103 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองสามสี –
 บ.ดอนมะซ่อม อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

104 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองสามสี – 
บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

105 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.โนนสมบูรณ์ – 
บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

149



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

106 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.เนินกุง – บ.นาเวียง
 อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

107 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.ใหม่พัฒนา – 
บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

108 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองไหล – 
บ.โพนขวาว อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

150



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

109 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองหิง้ – 
บ.กุดสิม อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

110 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. บ.ดงมะยาง – บ.เค็ง
ใหญ่
อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

111 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หัวดง – บ.เศรษฐี 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

151



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

112 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองยาง – 
บ.โนนทุง่ อ.ลืออ านาจ,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

113 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.จอก – บ.น้ าท่วม 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

114 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.แมด – บ.น้ าท่วม 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

152



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

115 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองยศ – 
บ.เหล่ามันแกว อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

116 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.เครือซูด – บ.โพน
เมืองน้อย อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน
 จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

117 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  บ.หนองกะเลา – 
บ.ชาด อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 4-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

153



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

118 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0001 

บ.บ่อบุ - บ.เค็งใหญ่   อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

119 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0002  

บ.ไร่ - บ.ภักดีเจริญ  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

120 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0003 

 บ.ไร่ - บ.หนองหิน อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

154



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

121 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0004  

บ.ปลาค้าว - บ.แสนสุข 
อ.เมือง,ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

122 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0005  

บ.เหล่าพรวน - บ.หนองมะเสีย่ง 
อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

123 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0006  แยก
ทางหลวง202 - บ.ถ่อนใหญ่ 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

155



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

124 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0007  

บ.ค ามะโค้ง - บ.พัฒนาสามัคคี 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

125 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0008  

บ.นาผือ - บ.คึมใหญ่ อ.เมือง 
 จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

126 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0009  

บ.โคกกอก - บ.โคกส าราญ อ.

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

156



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

127 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0010  

บ.โคกกอก - บ.นาวัด อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

128 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0011  

บ.เหล่าหนาด - บ.หนองทับม้า 
อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

129 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0012  

บ.โคกสวาท - บ.วังแคน อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

157



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

130 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0013  

บ.นาดี - บ.วังแคน อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

131 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0014  

บ.สองคอน - บ.ก่อ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

132 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0015  บ.

โพธิ์ศิลา - บ.ทับเมย อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

158



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

133 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0016  บ.

โนนหนามแท่ง - บ.ป่าต้ิว อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

134 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0017  บ.

โนนหนามแท่ง - บ.นาแต้ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

135 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0018  

บ.ปริญญา - บ.แมด อ.เมือง,ลือ
อ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 2,000 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

159



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

136 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0019  บ.น้ า
ปลีก - บ.หนองปลิง อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

137 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0020  บ.นา
หมอม้า - บ.หนองแห่ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

138 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0021  

บ.ค าสร้างบ่อ - บ.นายม อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

160



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

139 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0022  

บ.โคกจัก๊จัน่ – บ.โพนเมือง (ใน
บ้านหนองมะแซว) อ.เมือง,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

140 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0023  

บ.ศรีสมบูรณ์ – บ.หนองไฮ 
อ.ชานุมาน,เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

141 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0024  

บ.ศรีสมบูรณ์ – บ.นาสีดา 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

161



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

142 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0025  

บ.ค าเดือย – บ.เมืองเก่า 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

143 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0026  

บ.ป่าก่อ – บ.ห้อยฆ้อง 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

144 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0027  

บ.นาหว้า – ศรก.ปทุมราชวงศา 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

162



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

145 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0028  

บ.โสกใหญ่ – บ.เสารีก 
อ.ปทุมราชวงศา,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

146 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0029  บ.ลือ
 – บ.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

147 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0030  

บ.พนา – บ.สว่างใต้ 
อ.พนา,ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

163



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

148 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0031  

บ.โนนธาตุ – บ.เสารีก อ.พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

149 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0032  

บ.โพนเมือง – บ.ดอนม่วง 
อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

150 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0033  

บ.ศรีคูณ – บ.นาสะแบง 
อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

164



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

151 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0034  

บ.นาโนน – บ.จานลาน อ.พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

152 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยางอจ.ถ1-0035  บ.

หนองทับม้า – บ.กุดน้ ากิน 
อ.เสนางคนิคม,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

153 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0036  

บ.นาไร่ใหญ่ – บ.นาวัง 
อ.เสนางคนิคม,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

165



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

154 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0037  แยก
ทางหลวง212 – บ.หนองทับม้า 
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

155 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0038  

บ.นาหนองใหญ่ – บ.หนองคล้า 
อ.เสนางคนิคม  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

156 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0039  

บ.ไร่สีสุก – บ.หนองทับม้า 
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

166



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

157 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0040  บ.

หนองขอน – บ.โนนหนามแท่ง 
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

158 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0041  

บ.โนนหนามแท่ง – บ.ค าสร้างบ่อ 
อ.หัวตะพาน,เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

159 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0042  

บ.หนองนกหอ – บ.โคกเลาะ 
อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

167



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

160 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0043  

บ.บ่อชะเนง – บ.คึมน้อย 
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

161 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0044 

บ.ใหม่พัฒนา – บ.โสกสว่าง 
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

162 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0045  

บ.น้ าท่วม – บ.หนองมะยอด 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

168



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

163 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0046  

บ.กุงชัย – บ.โคกป่ากุง 
อ.ลืออ านาจ,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

164 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0047  

บ.กุงชัย – บ.โพนเมือง 
อ.ลืออ านาจ,พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

165 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0048  

บ.แมด – บ.ดอนชี อ.ลืออ านาจ
,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

169



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

166 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0049  

บ.โคกกลาง – บ.หนองแคน 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

167 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0050 

บ.โคกกลาง – บ.ดู่ อ.ลืออ านาจ
,หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

168 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0051  แยก
ทางหลวง212 – บ.เหล่าฝ้าย 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

170



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

169 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง อจ.ถ1-0052  

บ.นายาง – บ.เมืองเก่า 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

170 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองบัว – 
บ.ม่วงโป้ อ.เมือง,ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

171 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ค ามะโค้ง – 
บ.สร้างนกทา อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

171



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

172 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ดอนไร่ – 
บ.นาแต้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

173 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาเผือ – 
บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

174 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาเรือง – 
บ.นาแต้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

172



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

175 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาเรือง – 
บ.กุดน้ ากิน อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

176 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.น้ าปลีก – บ.นา
ดอกไม้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

177 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาหมอม้า – 
บ.นายม อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

173



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

178 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองเรือ – 
บ.นาดอกไม้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

179 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.แก้งกฐิน – 
บ.โคกนาโก อ.เมือง,ปาต้ิว 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

180 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.สองคอน – 
บ.นาเยยี อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

174



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

181 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โนนโพธิ์ – 
บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

182 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โพธิ์ศิลา – 
บ.โนนหนามแท่ง อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

183 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โสกโดน – 
บ.นาผือ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

175



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

184 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองตาใกล้ – 
บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

185 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองหิน – 
บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

186 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาเมือง – 
บ.ภูจ าปา อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

176



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

187 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาลือ – 
บ.ดงสวาง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

188 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาอุดม – 
บ.ดงสวาง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

189 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นายม – 
บ.นาหมอม้า อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

177



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

190 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาเจริญ – 
บ.หนองเม็ก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

191 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ดอนหวายเช่ือม
ถนนลาดยาง บ.โคกจกัจัน่ – 
บ.โพนเมือง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

192 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โคกสอาด – 
บ.หินกอง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

178



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

193 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โคกสาร – 
บ.โคกจกัจัน่ อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

194 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โคกสารเทิง – 
บ.หินกอง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

195 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โคกจกัจัน่ – 
บ.ดงแสนแก้ว อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

179



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

196 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองแมงดา – 
บ.หินเก้ิง อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

197 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ค าโพน – 
บ.หนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

198 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นิคม – 
บ.ภูด่านกอย อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

180



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

199 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ภูด่านกอย – 
บ.หินเก้ิง อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

200 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.แก้วมงคล – 
บ.โค้งอร่าม อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

201 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ทวีผล – 
บ.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

181



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

202 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โสกใหญ่ – 
บ.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

203 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โคกพระ – 
บ.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

204 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.จานลาน – 
บ.ดอนหมู อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

182



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

205 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.อุ่มยาง – 
บ.นาสะแบง อ.พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

206 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาสะแบง – 
บ.อุ่มยาง อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

207 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.เสารีก – 
บ.เกษมสุข อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

183



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

208 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาสะแบง – 
บ.ฟ้าห่วน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

209 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ต าแย – บ.จกิ อ.

พนา,ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

210 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ต าแย – 
บ.เหล่าเลิง อ.พนา,ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

184



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

211 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองทับม้า – 
บ.ป่าหวาย อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

212 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.คึมข่า– บ.โพน
ทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

213 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ไร่สีสุก – 
บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

185



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

214 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาหนองใหญ่ – 
บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

215 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองคู – 
บ.โนนสมบูรณ์ อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

216 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โนนสูง – 
บ.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

186



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

217 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โนนสูง – 
บ.แสนส าราญ 
อ.เสนางคนิคม,ไทยเจริญ  
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

218 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.นาอุดม – ชุมชน
 บ.นาเก้ิง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

219 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  ชุมชน บ.สายหลัก
เดิม – บ.ค าเข่ือนแก้ว 
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

187



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

220 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองสามสี –
บ.ดอนมะซ่อม อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

221 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองสามสี – 
บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

222 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.โนนสมบูรณ์ – 
บ.โนนสูง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

188



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

223 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.เนินกุง – 
บ.นาเวียง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

224 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ใหม่พัฒนา – 
บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

225 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองไหล – 
บ.โพนขวาว อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

189



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

226 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองหิง้ – 
บ.กุดสิม อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

227 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.ดงมะยาง – 
บ.เค็งใหญ่ อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน
 จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

228 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หังดง – บ.เศรษฐี
 อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

190



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

229 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองยาง – 
บ.โนนทุง่ อ.ลืออ านาจ,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

230 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.จอก – บ.น้ าท่วม
 อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

231 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.แมด – บ.น้ าท่วม
 อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

191



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

232 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองยศ – 
บ.เหล่ามันแกว อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

233 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.เครือซูด – บ.โพน
เมืองน้อย อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน
 จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

234 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บ.หนองกะเลา – 
บ.ชาด อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

192



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

235 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต เส้นทางสาย บ้านเหล่า
หนาด – บ้านหนองทับม้า  
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร

6 1,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

236 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. สาย
 บ.ศรีสมบูรณ์ -  บ.หนองไฮ 
(หน้าโรงเรียนบ.หนองไฮ)  

อ.ชานุมาน,เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ

2-4 120 0.15 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

237 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
บ.บ่อบุ - บ.เค็งใหญ่  
อ.เมือง,หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

8 500 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

193



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

238 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข2134 

(กม.ที1่0+011) – แยกทางหลวง
หมายเลข202 (กม.ที7่0+845)  

อ.ลืออ านาจ,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6 800 4,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

239 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข202 (กม.

ที7่1+836) – บ.หนองมะเสีย่ง 
อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

8 1,000 5,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

240 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข212 

(กม.ที7่3+000) – บ.โพนเมือง 
อ.เมือง,พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

194



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

241 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข212 (กม.

ที1่01+100) – บ.หนองทับม้า 
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

242 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข2210 

(กม.ที1่0+915) – บ.หนองนกหอ 
อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

243 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข212 (กม.

ที9่7+550) – บ.หนองคล้า 
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

195



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

244 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข2034 

(กม.ที4่5+600) – บ.หนองไฮ 
อ.ชานุมาน,เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

245 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงชนบท อจ.3006 

(กม.ที3่1+400) – บ.ค าเดือย 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

246 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
บ.ศรีสมบูรณ์ – บ.นาสีดา 
อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

196



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

247 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงชนบท อจ.3006 

(กม.ที1่5+880) – บ.ป่าก่อ 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

248 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
บ.นิคม – บ.ภูด่านกอย 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

249 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข 212 

(กม.ที6่1+298) – บ.หนองแคน 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

197



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

250 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข 202 

(กม.ที4่5+382) – บ.ก่อ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

251 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข 202 

(กม.ที4่6+330) – บ.ทัยเมย 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

252 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย 
แยกทางหลวงหมายเลข 202 

(กม.ที4่0+470) – บ.ค าสร้างบ่อ 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

198



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

253 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0001 บ.บ่อบุ - บ.เค็งใหญ่
   อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

254 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0002  บ.ไร่ - บ.ภักดีเจริญ
  อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

255 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0003  บ.ไร่ - บ.หนองหิน 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

199



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

256 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0004  บ.ปลาค้าว - 
บ.แสนสุข อ.เมือง,ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

257 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0005  บ.เหล่าพรวน - 
บ.หนองมะเสีย่ง (แยกทางหลวง
หมยเลข202 กม.ที7่1+836 - 

บ.หนองมะเสีย่ง) อ.เมือง,เสนางค
นิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

258 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0006  แยกทางหลวง202

 - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

200



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

259 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0007  บ.ค ามะโค้ง - 
บ.พัฒนาสามัคคี อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

260 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0008  บ.นาผือ - 
บ.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

261 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0009  บ.โคกกอก - 
บ.โคกส าราญ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

201



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

262 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0010  บ.โคกกอก - 
บ.นาวัด อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

263 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0011  บ.เหล่าหนาด - 
บ.หนองทับม้า อ.เมือง,เสนางค
นิคมจ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

264 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0012  บ.โคกสวาท - 
บ.วังแคน อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

202



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

265 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0013  บ.นาดี - บ.วังแคน
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

266 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0014  บ.สองคอน - บ.ก่อ
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

267 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0015  บ.โพธิ์ศิลา - 
บ.ทับเมย อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

203



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

268 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0016  บ.โนนหนามแท่ง -
 บ.ป่าต้ิว อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

269 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0017  บ.โนนหนามแท่ง -
 บ.นาแต้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

270 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0018  บ.ปริญญา - 
บ.แมด อ.เมือง,ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

204



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

271 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0019  บ.น้ าปลีก - 
บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

272 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0020  บ.นาหมอม้า - 
บ.หนองแห่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

273 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0021  บ.ค าสร้างบ่อ - 
บ.นายม อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

205



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

274 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0022  บ.โคกจัก๊จัน่ – 
บ.โพนเมือง  อ.เมือง,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

275 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0023  บ.ศรีสมบูรณ์ – 
บ.หนองไฮ อ.ชานุมาน,

เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

276 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0024  บ.ศรีสมบูรณ์ – 
บ.นาสีดา อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

206



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

277 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0025  บ.ค าเดือย – 
บ.เมืองเก่า อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

278 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0026  บ.ป่าก่อ – บ.ห้อย
ฆ้อง อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

279 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0027  บ.นาหว้า – ศรก.

ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

207



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

280 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0028  บ.โสกใหญ่ – 
บ.เสารีก อ.ปทุมราชวงศา,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

281 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0029  บ.ลือ – บ.โนนงาม
 อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

282 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0030  บ.พนา – บ.สว่าง
ใต้ อ.พนา,ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

208



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

283 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0031  บ.โนนธาตุ – 
บ.เสารีก อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

284 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0032  บ.โพนเมือง – 
บ.ดอนม่วง อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

285 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0033  บ.ศรีคูณ – 
บ.นาสะแบง อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

209



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

286 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0034  บ.นาโนน – 
บ.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

287 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
อจ.ถ1-0035  บ.หนองทับม้า – 
บ.กุดน้ ากิน อ.เสนางคนิคม,เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

288 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0036  บ.นาไร่ใหญ่ – 
บ.นาวัง อ.เสนางคนิคม,เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

210



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

289 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0037  แยกทางหลวง212

 – บ.หนองทับม้า 
อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

290 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0038  บ.นาหนองใหญ่ – 
บ.หนองคล้า อ.เสนางคนิคม  
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

291 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0039  บ.ไร่สีสุก – 
บ.หนองทับม้า อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

211



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

292 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0040  บ.หนองขอน – 
บ.โนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ถนนไร้ฝุ่นละออง
ปราศจากมลพิษ  มีความ
เช่ือมัน่ต่อองค์กร  เช่ือมโยง
การค้าสูป่ระชาคมอาเซียน

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

293 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0041  บ.โนนหนามแท่ง –
 บ.ค าสร้างบ่อ อ.หัวตะพาน,

เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

294 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0042  บ.หนองนกหอ –
บ.โคกเลาะ อ.ลืออ านาจ,หัว
ตะพาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

212



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

295 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0043  บ.บ่อชะเนง – 
บ.คึมน้อย อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

296 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0044  บ.ใหม่พัฒนา – 
บ.โสกสว่าง อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

297 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0045  บ.น้ าท่วม – 
บ.หนองมะยอด อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

213



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

298 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0046  บ.กุงชัย – 
บ.โคกป่ากุง อ.ลืออ านาจ,เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

299 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0047  บ.กุงชัย – 
บ.โพนเมือง อ.ลืออ านาจ,พนา 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

300 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0048  บ.แมด – บ.ดอนชี 
อ.ลืออ านาจ,เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

214



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

301 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0049  บ.โคกกลาง – 
บ.หนองแคน อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

302 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0050  บ.โคกกลาง – บ.ดู่ 
อ.ลืออ านาจ,หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

303 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0051  แยกทางหลวง212

 – บ.เหล่าฝ้าย อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

215



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

304 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
อจ.ถ1-0052  บ.นายาง – บ.เมือง
เก่า อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-6 2,500 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

305 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.สามัคคีพัฒนา - 
บ.โคกศรีบุญเรือง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

306 โครงการปรับปรุงถนนราดยาง 
เส้นทางสาย  บ.เชือก - บ.โนนโพธิ์

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,600 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

216



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

307 โครงการปรับปรุงถนนราดยาง 
เส้นทางสาย บ.หนองบัว - 
บ.ม่วงโป้

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,400 ไหล่ทาง
ข้างละ 
0-1 ม.

4,590,000 4,590,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

308 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย   บ.ค ามะโค้ง - 
บ้านสร้างนกทา

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

309 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.สร้างนกทา - ดงสี
โท

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,400 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

217



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

310 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ดอนไร่ - บ.นาแต้

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

311 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.นาผือ - บ.นาโพธิ์

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 5,200 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

312 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาเรือง - บ.นาแต้

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 7,100 7,987,500 7,987,500 7,987,500 7,987,500 7,987,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

218



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

313 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.นาเรือง - 
บ.กุดน้ ากิน

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

314 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาเรือง - 
บ.โคกส าราญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,650 3,577,500 4,173,750 4,173,750 4,173,750 4,173,750 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

315 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.น้ าปลีก - 
นาดอกไม้

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,000 4,050,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

219



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

316 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองมะแซว - 
บ.ร่องค า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,300 3,105,000 3,622,500 3,622,500 3,622,500 3,622,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

317 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองมะแซว - 
บ.กุดปลาดุก

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,000 4,725,000 4,725,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

318 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.นาหมอม้า - 
บ.นายม

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,800 5,985,000 5,985,000 5,130,000 5,130,000 5,130,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

220



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

319 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.หนองเรือ - 
บ.นาดอกไม้

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,100 4,882,500 4,882,500 4,185,000 4,185,000 4,185,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

320 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.แก้งกฐิน - 
บ.โคกนาโก

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,100 1,732,500 1,732,500 1,485,000 1,485,000 1,485,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

321 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาห้วยยาง - 
บ.ภูจ าปา

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 2,700,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

221



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

322 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.สองคอน - 
บ.นาเยยี

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,900 2,565,000 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

323 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.โนนโพธิ์ - 
บ.หนองปลิง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,800 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

324 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.โสกโดน - บ.นาผือ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 6,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

222



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

325 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.หนองตาใกล้ - 
บ.หนองเม็ก

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 5,100 5,737,500 5,737,500 5,737,500 5,737,500 5,737,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

326 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองหิน - บ.ห้วย
ไร่ (แยกทางหลวงหมายเลข202 

กม.ที6่3+605 - บ.หนองหิน)

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 6,275 7,059,375 7,059,375 7,059,375 7,059,375 7,059,375 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

327 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองหิน - บ.จอก

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,320 2,610,000 2,610,000 2,610,000 2,610,000 2,610,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

223



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

328 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาเมือง - 
บ.ภูจ าปา

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,600 5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

329 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ห้วยร่องค า - 
บ.นาเยยี

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,700 1,912,500 1,912,500 1,912,500 1,912,500 1,912,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

330 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.นาลือ - บ.ดงสวาง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,700 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

224



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

331 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.นาอุดม - บ.ดง
สวาง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,700 6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

332 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.นาเยยี - บ.นาเมือง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

333 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาเยยี - บ.นาเมือง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,500 7,875,000 7,875,000 7,875,000 7,875,000 7,875,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

225



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

334 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.นายม - 
บ.นาหมอม้า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,800 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

335 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาเจริญ - 
บ.หนองเม็ก

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 500 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

336 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.ดอนหวายเช่อม
ถนนลาดยาง โคกจกัจัน่ - 
บ.โพนเมือง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,300 9,675,000 9,675,000 9,675,000 9,675,000 9,675,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

226



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

337 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โคกสะอาด - 
บ.หินกอง (แยกทางหลวง
หมายเลข2034 กม.ที8่+700 - บ.

หินกอง)

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 8,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

338 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โคกสาร - บ.โคก
จกัจัน่ (แยกทางหลวงหมายเลข
2034 กม.ที6่+810 - บ.โคกจกัจัน่)

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

339 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โคกสารเทิง - 
บ.หินกอง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 6,900 7,762,500 7,762,500 7,762,500 7,762,500 7,762,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

227



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

340 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย   บ.ค าเดือย - 
บ.น้อมเกล้า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,100 9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

341 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย   บ.ค าเดือย - 
บ.หนองแดง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

342 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.เหล่าแก้วแมง - 
บ.บาก

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,500 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

228



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

343 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย   บ.สงยาง - บ.บาก

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,700 6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

344 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ค าเดือย - 
บ.นาเจริญ - บ.น้อมเกล้า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,400 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

345 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.ค าเดือย - 
ภูค าเดือย - บ.น้อมเกล้า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

229



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

346 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โคกจกัจัน่ - 
บ.ดงแสนแก้ว

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,200 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

347 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ห้วยบอน - 
บ.พิทักษ์ไทย

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,300 5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

348 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ป่าก่อ - 
บ.หนองโกย

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,996 4,491,000 4,491,000 4,491,000 4,491,000 4,491,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

230



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

349 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองแมงดา - บ.

หินเก้ิง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,300 9,675,000 9,675,000 9,675,000 9,675,000 9,675,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

350 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ค าโพน - 
บ.หนองไฮ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 8,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

351 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย   บ.นิคม - 
บ.ภูด่านกอย

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,300 9.675,000 9.675,000 9.675,000 9.675,000 9.675,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

231



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

352 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ภูด่านกอย - 
บ.หินเก้ิง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,150 9,337,500 9,337,500 9,337,500 9,337,500 9,337,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

353 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.แก้วมงคล - 
บ.โค้งอร่าม

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,600 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

354 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ทวีผล - บ.ค าโพน

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

232



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

355 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โสกใหญ่ - บ.ห้วย

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,900 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

356 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.แสนสุข- บ.หัวดอน

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,200 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

357 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาผาง - บ.เกษม
สุข

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 5,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

233



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

358 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โคกพระ - 
บ.นาผาง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,879 6,477,750 6,477,750 6,477,750 6,477,750 6,477,750 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

359 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.วินัย - บ.เกษมสุข

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,800 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

360 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ดอนขวัญ - 
บ.น้ าค า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,400 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

234



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

361 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โนนธาตุ - 
บ.โนนสมบูรณ์

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,200 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

362 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โนนธาตุ - บ.น้ าค า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,600 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

363 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โคกกลาง - 
บ.ปลาค้าว

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,600 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

235



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

364 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.จานลาน - 
บ.ดอนหมู

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

365 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.อุ่มยาง - 
บ.นาสะแบง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,200 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

366 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาสะแบง - 
บ.อุ่มยาง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,300 2,925,000 2,925,000 2,925,000 2,925,000 2,925,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

236



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

367 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.เสารีก - บ.เกษม
สุข

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 7,588 8,536,500 8,536,500 8,536,500 8,536,500 8,536,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

368 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาสะแบง - 
บ.ฟ้าห่วน

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,900 4,387,500 4,387,500 4,387,500 4,387,500 4,387,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

369 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ต าแย - บ.นาจกิ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,900 3,262,500 3,262,500 3,262,500 3,262,500 3,262,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

237



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

370 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ต าแย - บ.เหล่าเลิง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,300 3,712,500 3,712,500 3,712,500 3,712,500 3,712,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

371 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองทับม้า - 
บ.ป่าหวาย

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,300 5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 5,175,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

372 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.คึมข่า - 
บ.โพนทอง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

238



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

373 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ไร่สีสุข - 
บ.หนองสามสี

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,305 4,149,000 2,074,500 2,074,500 2,074,500 2,074,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

374 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาหนองใหญ่ -
บ.หนองทับม้า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,400 6,120,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

375 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองคู - 
บ.โนนสมบูรณ์

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 6,906 7,769,250 7,769,250 7,769,250 7,769,250 7,769,250 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

239



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

376 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โนนสูง - บ.หนอง
สามสี

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,800 4,275,000 4,275,000 4,275,000 4,275,000 4,275,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

377 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โนนสูง - 
บ.แสนส าราญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,200 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

378 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.นาอุดม - 
ชุมชนบ้านนาเก้ิง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,428 4,981,500 4,981,500 4,981,500 4,981,500 4,981,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

240



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

379 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย ชุมชนบ้านสายหลัก
เดิม - บ.ค าเข่ือนแก้ว

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,400 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

380 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองสามสี - 
บ.ดอนมะซ่อม

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,100 9,225,000 9,225,000 9,225,000 9,225,000 9,225,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

381 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.หนองสามสี - 
บ.ไร่สีสุข

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

241



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

382 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองสามสี - 
บ.โนนสูง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,300 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

383 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.โนนสมบูรณ์ - 
บ.โนนสูง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,100 6,975,000 6,975,000 6,975,000 6,975,000 6,975,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

384 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.เนินกุง - บ.นาเวียง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,200 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

242



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

385 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หัวตะพาน - 
บ.ท่าวังหิน

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 800 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

386 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองแคน - 
บ.หัวดง

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,900 6,525,000 6,525,000 6,525,000 6,525,000 6,525,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

387 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.โคกเลาะ- 
บ.โนนค้อน้อย

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 500 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

243



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

388 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.หนองไหล - 
บ.โพนขวาว

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,300 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

389 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองหิง้ - 
บ.กุดสิม

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,200 9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

390 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.ดงมะยาง- 
บ.เค็งใหญ่

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,700 4,162,500 4,162,500 4,162,500 4,162,500 4,162,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

244



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

391 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.เปือย - 
บ.ยางช้า

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 950 4,275,000 4,275,000 4,275,000 4,275,000 4,275,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

392 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หัวดง - บ.เศรษฐี

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,200 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

393 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.หนองยาง - 
บ.โนนทุง่

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,900 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

245



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

394 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.จอก - บ.น้ าท่วม

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 4,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

395 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.เสาเล้า - บ.น้ าท่วม

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 1,700 1,912,500 1,912,500 1,912,500 1,912,500 1,912,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

396 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย บ.แมด - บ.น้ าท่วม

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

246



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

397 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.แมด - ศูนย์
ราชการที ่2 ดงสีบู

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 850 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

398 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองยศ - บ.

เหล่ามันแกว

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

399 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.เครือซูด- บ.โพน
เมืองน้อย (แยกทางหลวง
หมายเลข212 กม.ที6่0+617 - 

บ.โพนเมืองน้อย)

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 5,734,125 5,734,125 5,734,125 5,734,125 5,734,125 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

247



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

400 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสาย  บ.หนองกะเลา - 
บ.ชาด

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 5,097 5,701,500 5,701,500 5,701,500 5,701,500 5,701,500 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

401 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เส้นทางสายบ้านนาคู - บ้านโพน
ขวาว

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 3,800 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 8,550,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

402 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สาย บ.โนนหนามแท่ง  หมู ่10 - 

บ.ค ากลาง หมู ่7 ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

248



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) หนา(ซ.ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.6 แผนงาน  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน (หน้า 115 - 249)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย 


แบบ ผ. 02 

403 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สาย บ.โนนหนามแท่ง  หมู ่10 - 

บ.ท่าอุดม หมู ่9 ต.โนนหนามแท่ง 
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

ปรับปรุงการคมนาคมทางบก
ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร  ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้รับความสะดวก,

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
  ถนนไร้ฝุ่นละอองปราศจาก
มลพิษ

 5-8 2,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร,

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว ยกระดับ
การเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

รวม  1658  โครงการ - 562,117,500 1,610,149,250 1,572,204,250 1,572,204,250 1,556,204,250-

249



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัมมนาช้ีแจงการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2562

เพ่ือเตรียมความพร้อมในแก่
คณะผู้บริหาร บุคลากร และ
เจา้หน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.

 2562

ผู้เข้าร่วมอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2562 

ได้ดียิง่ข้ึน

กองช่าง

รวม  3  โครงการ - 0 0 200,000 200,000 200,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         1.ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                1.7 แผนงาน  พัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน์ทีดิ่น (หน้า 250)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

-

งบประมาณ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผู้อ านวยการกองช่างสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ใน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
รวม 200 คน

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนเรือนจ าจงัหวัด
อ านาจเจริญ ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
การประกอบอาชีพผู้ต้องขัง 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนพรสนิท
ศึกษา  เรือนจ าจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1. เพ่ือส่งเสรมิให้ผู้ต้องขังได้มี
ความรู้ ประสบการณ ์ละทักษะ
อาชีพที่หลากหลายสาชาวิชา 
และเป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพอิสระ หลังได้รบัอิสรภาพ
ออกสู้โลกภายนอกแล้ว
2. เพ่ือเตรยีมความพรอ้มให้
ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ให้ออก
สู่สังคมได้อยา่งภาคภูมิใจ และ
เกิดความมั่นใจในการด ารงชีวิต
อยา่งมีความสงบสุข
3. เพ่ือบ าบัดรกัษา ฟ้ืนฟู แก้ไข 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
4. เพ่ือให้ผู้ต้องขังที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาให้ได้รบัการศึกษา
พัฒนาตนเองอยา่งเต็มศักยภาพมี
ความรู้ ทัดเทียมบุคคลภายนอก

120,000 ผู้ต้องขังได้มี
ความรู้ 
ประสบการณ์
 ละทักษะ
อาชีพที่
หลากหลาย
สาชาวิชา

1. ผู้ต้องขังมีความรู้ และ
ประสบการณ ์ตลอดจนทักษะ
ความช านาญในสาชาอาชีพที่
ตนเองถนัดและเป็นที่ต้องการใน
ตลาดแรงงานในท้องถ่ิน
2.ผู้ต้องขังมีทางเลือกในการน า
ความรู้ประสบการณฝึ์กอบรมที่
ได้รบัไปประกอบอาชีพ สรา้งงาน
 สรา้งรายได้จุนเจอืครอบครวัให้
มีความสงบสุข ภายหลังพ้นโทษ
ออกไปแล้ว
3. ผู้ต้องขังได้รบัการศึกษาพัฒนา
ตนเองอยา่งเต็มศักยภาพ และ
ได้มาตฐาน ทัดเทียม
บุคคลภายนอก สามารถเลือกทาง
ด าเนินชีวิตใหม่ มีงานท าเพ่ิม
รายได้ให้กับตนเอง มีความสงบสุข

ส านักปลัดฯ
อบจ.อจ.

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถน

เพ่ือประชาสัมพันธใ์ห้ผู้ขับข่ี
ยานพาหนะได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนน

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้บาดเจบ็/

เสียชีวิต

1.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
2. สถิติของอุบัติเหตุในเขต
จงัหวัดช่วงเทศกาลลดลง

ฝ่ายนิติการ
และการ
พาณิชย์

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.1 แผนงาน  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน (หน้า 251 - 252)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผู้ต้องขัง ชาย หญิง  
จ านวน 100 คน

ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญ

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.1 แผนงาน  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน (หน้า 251 - 252)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

3 โครงการอบรมและฝึกซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/

อัคคีภัย อพยพหนีไฟ

อบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อัคคีภัย ให้เจา้หน้าที ่
อบจ.อ านาจเจริญ, หน่วยงาน
ราชการ หมูบ้่าน ชุมชนและ
ประชาชนทัว่ไป

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน
 80 %

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน าไป
ปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
และสังคมให้ปลอดภัยจากภัย
พิบัติต่าง ๆ

ฝ่ายนิติการ
และการ
พาณิชย์

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

รวม  7  โครงการ - 0 0 270,000 150,000 150,000-

เจา้หน้าทีข่อง อบจ.

อ านาจเจริญ หน่วยงาน
ราชการ หมูบ้่านชุมชน และ
ประชาชนทัว่ไป
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถูกคุม
ประพฤติ จงัหวัดอ านาจเจริญ

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้าน
อาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
2. เพ่ือลดปัญหาการว่างงาน

 -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ถูก
คุมประพฤติ
มีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพ

1.ผู้ถูกคุมประพฤติ
เกิดทักษะทีเ่หมาะสม
ในการประกอบอาชีพ 
2.ลดปัญหาการ
ว่างงานของ
ประชาชนในพ้ืนที่

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การฝึกทักษะอาชีพแก่คนพิการ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. เพ่ือให้คนพิการเกิดทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
2. เพ่ือให้คนพิการมีรายได้
เสริมเพ่ิมข้ึน

60,000 60,000 60,000 จ านวนคน
พิการทีผ่่าน
การอบรมฝึก
ทักษะอาชีพ

คนพิการทีผ่่านการ
อบรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้เพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

ตัวช้ีวัด (KPI)

คนพิการ  60 คน (ปีละ 20 คน)

งบประมาณ
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ผู้ถูกคุมประพฤติ 200 คน/ปี

(อบรมปีละ 4 รุ่นๆ ละ 50 คน)

รวมจ านวน 600 คน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.2 แผนงาน  ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (หน้า 253 - 254)

ที่ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณ
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.2 แผนงาน  ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (หน้า 253 - 254)

ที่ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

3 องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญเคลือ่นที่

จดันิทรรศการ/ออกหน่วย
ให้บริการเคลือ่นที/่
ประชาสัมพันธผ์ลการ
ด าเนินงาน รับทราบปัญหา
ความต้องการและแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที ่ ส่งเสริมให้ความรู้ใน
การบริโภคเกลือไอโอดีน
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
แก่ประชาชนป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคตามฤดูกาล 
ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนา
คุณภาพรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่เข้า
รว่มกิจกรรมมี
ความรูเ้พ่ิมข้ึน 
ชมการสาธิต
และฝึกอาชีพ มี
ความรูน้ าไป
เป็นอาชีพเสรมิ 
เพ่ิมรายได้ หรอื
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน และ มี
ความพึงพอใจ
ในการให้บรกิาร
ของภาครฐั   
เพ่ิมมากข้ึน 
รอ้ยละ 70

ประชาชน ได้รับ
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

กองกิจการ
สภาฯ

รวม  9  โครงการ - 0 0 460,000 460,000 460,000

ออกหน่วยบริการเคลือ่นที ่และ
ออกหน่วยบริการเคลือ่นที่
ร่วมกับจงัหวัดอ านาจเจริญ      
  หน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ .สว. 

 อ าเภอเคลือ่นที ่หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ โดยออกหน่วย
บริการเคลือ่นที ่อยา่งน้อย      
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี 

-
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเงินสมทบกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนฟ้ืนฟูสรรถภาพจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1,500,000 500,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 กองทุนฟ้ืนฟู
ฯมีการ
บริหาร
จดัการ
เป็นไปอยา่ง
มี
ประสิทธภิาพ

ผู้พิการ ผู้สูงอายแุละ
ผู้ทีม่ีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพได้รับการ
ดูแลและมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่
ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ป่วยทีย่ากไร้เป็นค่าใช้จา่ยใน
การเดินทางเพ่ือเข้ารับการ
รักษาพยาบาลณ 
สถานพยาบาลของรัฐ

600,000 100,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้ป่วยที่
ยากไร้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยทีย่ากไร้ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

3 โครงการสร้างความร่วมมือของ
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการดูแลคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เพ่ือสร้างความร่วมมือของ
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการดูแลคนพิการ
และผู้ด้วยโอกาสในสังคม

60,000 60,000 60,000 จ านวน 
อปท.ทีร่่วม
เป็นเครือข่าย
ในการดูแล
คนพิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส

เกิดความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่าย อปท. 

ในการดูแลคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.3 แผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม (หน้า 255 - 256)

ที่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

จ านวน 1 กองทุน

จ านวนผู้ป่วยทีย่ากไร้ 500 คน
(100 คนต่อปี)

อปท. 64 แห่ง

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.3 แผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม (หน้า 255 - 256)

ที่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแกนน าจติอาสา
เพ่ือการดูแลและให้บริการคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพแกนน าจติ
อาสาในการดูแลและ
ให้บริการคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

60,000 60,000 60,000 จ านวนแกน
น าจติอาสาที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ

เกิดแกนน าจติอาสา
ในการให้บริการดูแล
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

รวม  16  โครงการ - 2,100,000 600,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000

แกนน าจติอาสา 400 คน
(80 คนต่อปี)

-
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดอ านาจเจริญ  ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ToBe 

Number One จงัหวัด
อ านาจเจริญ ประจ าปี 2563

1. เพ่ือให้จงัหวัดอ านาจเจรญิ  
สามารถรกัษามาตรฐานจังหวัด 
TO BE NUMBER ONE 

มาตรฐาน พรอ้มเป็นต้นแบบ
ระดับเพชรปีที่ 2 ในระดับภาค/

ประเทศ ในปี 2563

2. เพ่ือส่งเสรมิ/สนับสนุนชมรม 
To Be Number One จงัหวัด
อ านาจเจรญิ ในสถานศึกษา 
ชุมชน สถานประกอบการ ได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และรว่ม
น าเสนอผลงาน ในระดับจังหวัด
และเข้าประกวดประเภท ชมรม 
To Be Number One ในระดับ
ภาค/ประเทศ ประจ าปี 2563

500,000 1. การเข้ารว่ม 
"มหกรรมรวมพลสมาชิก
 To Be Number One

 " ระดับภาค/

ระดับประเทศ  ของ
จังหวัดอ านาจเจรญิ 
แสดงให้เห็นถึงความ
ต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานโครงการ TO

 BE NUMBER ONE 

ของจังหวัดอ านาจเจรญิ
2. ชมรม To Be 

Number One ใน
สถานศึกษา ชุมชน 
สถานประกอบการ ได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
เข้าประกวด ในระดับ
จังหวัด/ภาค/

ระดับประเทศ

1.เยาวชนได้รบัโอกาส
พัฒนาเพ่ือเสรมิสรา้ง
ทักษะเชิงบวกในการ
ป้องกันยาเสพติด  
2.จังหวัดอ านาจเจรญิ  
เป็นจังหวัด TO BE 

NUMBER ONE 

มาตรฐาน พรอ้มเป็น
ต้นแบบระดับเพชร ใน
ระดับประเทศ ในปี 
2563

ส านักปลัดฯ
อบจ.อจ.

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.4 แผนงาน  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (หน้า 257 - 259)

ที่ ตัวช้ีวัด (KPI)
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
1. เยาวชน กลุม่เป้าหมาย 
อาย ุ6 - 24 ปี และ
ประชาชน  ในจงัหวัด
อ านาจเจริญ 
2. ชมรม To Be Number

 One จงัหวัดอ านาจเจริญ 
และเยาวชน ทีไ่ด้เข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด
ระดับประเทศ

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.4 แผนงาน  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (หน้า 257 - 259)

ที่ ตัวช้ีวัด (KPI)
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมต้านยา
เสพติด

เพ่ือรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สร้างการ
รับรู้และภูมิคุ้มกันให้เด็ก 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน ได้รับรู้
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถานศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

500,000 500,000 500,000 เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  ห่างไกล
จากยาเสพติด  ร้อย
ละ  80

1. เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  
ทัง้หมดในจงัหวัดได้รู้
ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไม่มี
พฤติกรรมทีเ่ก่ียวข้อง
กับยาเสพติด ทุกชนิด

ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป/

ส านักปลัดฯ
อบจ.อจ.

3 อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
จงัหวัดอ านาจเจริญ โดยศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวัด
อ านาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.) 

ตามโครงการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
หน่วยงาน รวมทัง้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญในการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
อยา่งต่อเน่ือง
2. เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามกรอบ
ยทุธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 

2558 - 2562 ต่อเน่ืองในปี 
2563

500,000 ประชาชนชาวจงัหวัด
อ านาจเจริญ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน ห่างไกล
จากยาเสพติด

1. สามารถลดความ
รุนแรงของปัญหายา
เสพติดและ
เสริมสร้างความ
มัน่คงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนใน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
2.ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญ

ส านักปลัดฯ
อบจ.อจ.

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  ทัง้หมดใน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

ประชาชนชาวจงัหวัด
อ านาจเจริญทุกคน มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน ด าเนินชีวิตโดย
ปกติสุข ปราศจากภัย
คุกคามจากยาเสพติด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.4 แผนงาน  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (หน้า 257 - 259)

ที่ ตัวช้ีวัด (KPI)
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

4 อุดหนุนต ารวจภูธรจงัหวัด
อ านาจเจริญ ตามโครงการ
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ืออุดหนุนต ารวจภูธรจงัหวัด
อ านาจเจริญ

400,000 เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน หมูบ้่าน/

ชุมชน ทีไ่ด้รับการ
คัดเลือก  ห่างไกล
จากยาเสพติด  ร้อย
ละ  80

- เด็ก,เยาวชน
,ประชาชน และกลุม่
เสีย่ง มีความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยของยา
เสพติด - หมูบ้่าน
ชุมชนมีเครือข่าย 
ภาคประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักปลัดฯ
อบจ.อจ.

รวม  6  โครงการ - 0 0 1,900,000 500,000 500,000-

เด็ก,เยาวชน,ประชาชน 
และกลุม่เสีย่ง พ้ืนทีใ่นจงั
อ านาจเจริญ จ านวน 10 

หมูบ้่าน/ชุมชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคทีเ่ป็น
ภัยต่อสุขภาพ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคที่
เป็นภัยต่อสุขภาพ

 - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแกนน าด้าน
สุขภาพทีไ่ด้รับการ
พัฒนาศักยภาพใน
การเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคทีเ่ป็นภัยต่อ
สุขภาพ

เกิดเครือข่ายแกนน า
เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคทีเ่ป็นภัย
ต่อสุขภาพระดับพ้ืนที่

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

2 โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธเ์พ่ือการ
ป้องกันควบคุมโรคเชิงรุก

เพ่ือให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
โรคทีเ่ป็นภัยต่อสุขภาพ

 -  - 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชนที่
ได้รับเอกสาร
ประชาสัมพันธฯ์

ประชาชนในพ้ืนที่
ออกหน่วยทีม่ารับ
บริการได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโรคทีเ่ป็นภัย
ต่อสุขภาพ

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแกนน าเด็ก
และเยาวชนทีไ่ด้รับ
การอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

มีเครือข่ายแกนน า
เด็กและเยาวชนใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

แกนน าด้านสุขภาพในการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรคที่
เป็นภัยต่อสุขภาพ 78 คน
(เขตสถานบริการสาธารณสุข)

ประชาชนในพ้ืนทีท่ีม่ีการออก
หน่วย อบจ.เคลือ่นที่

จ านวนแกนน าเด็กและเยาวชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์จ านวน 300 คน
(100 คนต่อปี)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.5 แผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคทีเ่ป็นภัยต่อสุขภาพ (หน้า 260 - 261)

ที่ ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์โครงการ

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.5 แผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคทีเ่ป็นภัยต่อสุขภาพ (หน้า 260 - 261)

ที่ ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์โครงการ

แบบ ผ. 02 

4 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมโรคทีเ่ป็น
ภัยต่อสุขภาพ

เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
และควบคุมโรคทีเ่ป็นภัย
ต่อสุขภาพ

 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พ้ืนทีท่ีม่ีการระบาด
มีกิจกรรมการ
ป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค

อัตราการป่วยและ
ตายด้วยโรคทีเ่ป็นภัย
ต่อสุขภาพลดลง

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

รวม  14  โครงการ - 0 5,050,000 5,220,000 5,220,000 5,220,000-

พ้ืนที ่7 อ าเภอ
จงัหวัดอ านาจเจริญ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้
รักษ์สามัคคี

เพ่ือให้เสริมสร้าง ความ
ร่วมมือในการปลูกฝัง
อุดมการณ์แห่งการเรียนรู้
รักษ์สามัคคี

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้น า
ความรู้ในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ไป
เผยแพร่ และ
ปฏิบัติต่อไป

เพ่ือให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักเรียน 
นักศึกษา  ตลอดจน
ภาคีเคือข่ายทุกภาค
ส่วน ร่วมกิจกรรม
ปลูกฝังอุดมการณ์
แห่งการเรียนรู้รักษ์
สามัคคี

ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป/

ส านักปลัดฯ
อบจ.อจ.

รวม  3  โครงการ - 0 0 300,000 300,000 300,000

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

-

ตัวช้ีวัด (KPI)

เพ่ือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักเรียน นักศึกษา  
ตลอดจนภาคีเคือข่ายทุกภาค
ส่วน ร่วมกิจกรรมปลูกฝัง
อุดมการณ์แห่งการเรียนรู้
รักษ์สามัคคี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.6 แผนงาน  ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี (หน้า 262)

ที่

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
ป้องกันต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

1.เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนทีดี่มีพลังสร้างสรรค์
ในเชิงบวก ตระหนักรู้เท่าทัน
ในปัญหาทีส่่งผลต่อเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนทีห่มูบ้่าน 
ชุมชน
2.เพ่ือให้ทีป่รึกษาและสภา
เด็กและเยาวชนจงัหวัด
อ านาจเจริญเกิดการเรียนรู้
การเป็นต้นแบบการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
ตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายการท างานด้านเด็ก
และเยาวชนทีม่ีประสิทธภิาพ

 -  - 140,000 140,000 140,000 1.ร้อยละ 100 ของเด็ก
และเยาวชนทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีพ้ืนทีใ่นการ
ท ากิจกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และเป็น
แบบอยา่งทีดี่ได้
2.เด็กและเยาวชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
 80% เป็นเครือข่ายการ
เฝ้าระวังการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่นได้

1.เด็กและเยาวชน
ตระหนักในปัญหา
และสถานการณ์การ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น
2.เด็กและเยาวชน
รู้จกัใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ไม่หลง
ไปในทางทีผิ่ด
3.เด็กและเยาวชน
เป็นแกนน าเครือข่าย
ท าความดี

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

รวม  3  โครงการ - 0 0 140,000 140,000 140,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.7 แผนงาน  สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิง่ไม่พ่ึงประสงค์ (หน้า 263)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

-

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

เด็กและเยาวชนและภาคี
เครือข่ายทีเ่ก่ียวข้อง
จ านวน 300 คน
(100 คน/ปี)

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเด็กและเยาวชนสืบสาน
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน
เพ่ือพัฒนาสูฐ่านการเรียนรู้ที่
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
อยา่งยัง่ยนื

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องสมุนไพรพ้ืนบ้านและได้
สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน
2. เพ่ือเป็นแบบอยา่งทีดี่ให้
เด็กและเยาวชนในการสืบ
สานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านสืบไป
3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนาจดัฐานการ
เรียนรู้ทีดู่แลสุขภาพของคนใน
ชุมชนอยา่งยัง่ยนื

 -  - 120,000 120,000 120,000 เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องสมุนไพร
พ้ืนบ้าน และสืบ
สานภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน
สืบไป

1. เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องสมุนไพรพ้ืนบ้าน
2.เด็กและเยาวชน
เป็นแบบอยา่งทีดี่ใน
การสืบสานภูมิ
ปัญญาพืชสมุนไพร
3. เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนาจดั
ฐานการเรียนรู้ทีดู่แล
สุขภาพของคนใน
ชุมชนอยา่งยัง่ยนื

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพแกน
น าสตรีเพ่ือการดูแลสตรีและ
ครอบครัว

ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี
ในการดูแลช่วยเหลือสตรีและ
ครอบครัวในระดับชุมชน

 -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนสตรีได้รับ
การพัฒนาเพ่ือให้มี
ทักษะในการดูแล
สตรีและครอบครัว
ในชุมชน

เกิดแกนน าสตรีใน
การดูแลสตรีและ
ครอบครัวในระดับ
ชุมชน

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.8 แผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (หน้า 264 - 265)

ที่ โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
เด็กและเยาวชนและภาคี
เครือข่ายทีเ่ก่ียวข้องจ านวน 
300 คน(100 คน/ปี)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

จ านวนแกนน าสตรี 240  คน
(80 คนต่อปี)

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่1
         2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

                2.8 แผนงาน  ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (หน้า 264 - 265)

ที่ โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
ผู้สูงอายเุพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายมุีทักษะในการ
ดูแลตนเองและผู้สูงอายใุน
เครือข่าย

 -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายทุี่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเกิดทักษะ
ในการดูแลตนเอง
และเครือข่าย

จ านวนผู้สูงอายทุี่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเกิดทักษะ
ในการดูแลตนเองและ
เครือข่าย

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

4 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ้่าน(อสม.)

เชิงรุก

1.เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
และแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อสม. โดยจดัให้มี
สวัสดิการค่าตอบแทนให้ อส
ม.หนุนเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อยา่งคล่องตัวและประสิทธภิาพ
2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาสาสมัครสา
ธารณาสุขในท้องถ่ิน

52,192,800 52,192,800 72,490,000 72,490,000 72,490,000 อสม.ปฏิบัติตามที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งครบถ้วน

เกิดกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ผลักดันสังคมเข้มแข็ง

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของภาคีเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับเด็กและเยาวชน

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของภาคีเครือข่าย
เด็กและเยาวชนในการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน

 -  - 362,200 362,200 362,200 ร้อยละ80 ของเด็ก
และเยาวชน ภาคี
เครือข่ายที่
เก่ียวข้องมีความรู้
และประสบการณ์
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม

เกิดพลังความร่วมมือ
ของเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

ฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ส านกปลัดฯ
อบจ.อจ.

รวม  17  โครงการ - 52,192,800 52,192,800 73,122,200 73,122,200 73,122,200-

อสม. ทีม่ีคุณสมบัติในพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญ

แกนน าเด็กและเยาวชนทุก
ระดับและภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้องจ านวน 300 คน
(100 คน/ปี)

จ านวน 150 คน
(50 คนต่อปี)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่ายผู้น าเยาวชน
กีฬา  เพ่ือสุขภาพชุมชน

1.เพ่ือปลูกจติส านึก ภาวะ
ความเป็นผู้น าของเยาวชน 
และแกนน าชุมชน ด้วยการ
สร้างจติอาสา ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน
ด้วยกิจกรรมการออกก าลังกาย
เพ่ือคุณภาพชีวิตชุมชน
2.เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
กีฬาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างเสริมกิจกรรมทางกาย  
และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายกลุม่สร้าง
เสริมสุขภาพด้านกีฬาและการ
ออกก าลังกาย ต้านยาเสพติด

401,500 401,500 401,500 401,500  เยาวชนมีจติส านึก
ภาวะความเป็นผู้น า 
 มีจติอาสา  มี
ความรู้และทักษะ
กีฬา  เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 20

1.เยาวชนมีจติส านึกภาวะ
ความเป็นผู้น า  และมีจติอาสา
 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถ่ินด้วยกิจกรรมการออก
ก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต
ชุมชน
2.เยาวชนมีความรู้และทักษะ
กีฬาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างเสริมกิจกรรมทางกาย  
และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
3.มีเครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพด้านกีฬา  และการ
ออกก าลังกาย  เพ่ือห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา

จดักิจกรรมฝึกอบรมฯ 
เยาวชนชาย – หญิง  อายุ
ระหว่าง12-15 ปี  จ านวน 
 120 คน 
และเจา้หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง  
30 คน  จ านวน  3  วัน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการเพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุ

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยทีดี่ของผู้สูงอาย ุ
2.เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุม่
ของผู้สูงอายใุห้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี
ในหมูค่ณะ
3.เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สูงอายไุด้
แสดงความสามารถ  และ
เพ่ือให้ผู้สูงอายมุีขวัญ  
ก าลังใจดี  และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง 

200,000 200,000 200,000 200,000  ผู้สูงอายมุีสุขภาพ
พลานามัยทีดี่  ได้
แสดงความสามารถ 
 มีขวัญ  ก าลังใจดี
และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง  เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ  10

1.ผู้สูงอายมุีสุขภาพพลานามัย
ทีดี่ 
2.ผู้สูงอายมุีการรวมกลุม่กัน
ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีในหมูค่ณะ
3.ผู้สูงอายไุด้แสดง
ความสามารถ  มีขวัญ  
ก าลังใจดี  และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง

กอง
การศึกษา

3 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล  
“อบจ.อ านาจเจริญ คัพ” 
(ระดับจงัหวัดอ านาจเจริญ)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ
เพ่ิมทักษะทางกีฬาของ  
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ  
เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
อยา่งต่อเน่ือง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดแก่เด็ก
 เยาวชน  และประชาชน

500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา
อยา่งต่อเน่ืองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  60

เยาวชน  และประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับ
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจให้
สมบูรณ์  ได้ออกก าลังกาย
อยา่งต่อเน่ือง มีทักษะทางกีฬา
เพ่ิมมากข้ึน รู้จกัการใช้เวลา
ว่างเป็นประโยชน์  และ
ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่

กอง
การศึกษา

จดักิจกรรมแข่งขันกีฬา
และนันทนาการเพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายใุนจงัหวัด
อ านาจเจริญ  จ านวน  2 วัน

จดัการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล/ฟุตซอล ส าหรับ
เยาวชน และประชาชน  
ระดับจงัหวัดอ านาจเจริญ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

4 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาวอลเลยบ์อล/

วอลเลยบ์อลชายหาด  
ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เพ่ิมทักษะทางกีฬาของ
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ  
เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
อยา่งต่อเน่ือง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดแก่
เยาวชน  และประชาชน

300,000 300,000 300,000 300,000 เยาวชนและ
ประชาชน ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา
อยา่งต่อเน่ืองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  60

เยาวชน  และประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับ
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจให้
สมบูรณ์  ได้ออกก าลังกาย
อยา่งต่อเน่ือง มีทักษะทางกีฬา
เพ่ิมมากข้ึน  รู้จกัการใช้เวลา
ว่างเป็นประโยชน์  และ
ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่

กอง
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการจดั
กิจกรรมกีฬาจกัรยาน 
ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชน

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เพ่ิมทักษะทางกีฬาของ
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ 
2.เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายอยา่งต่อเน่ือง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดแก่เด็ก
 เยาวชน  และประชาชน  โดย
ใช้กีฬาจกัรยานเป็นสือ่

300,000 300,000 300,000 300,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย
โดยการใช้กีฬา
จกัรยานอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นประจ า  
ร้อยละ  60

1.เยาวชน  และประชาชนมี
คุณภาพ มีทักษะทางกีฬาเพ่ิม
มากข้ึน  
2.เยาวชน และประชาชน ได้
ออกก าลังกายอยา่งต่อเน่ือง  
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จกั
การใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

จดัการแข่งขันกีฬา
วอลเลยบ์อล/วอลเลยบ์อล
ชายหาด ส าหรับเยาวชน 
และประชาชน  ทัง้ในระดับ
โรงเรียน,ชุมชน,ต าบล,

อ าเภอและระดับจงัหวัด

จดักิจกรรมกีฬาป่ันจกัรยาน
 ส าหรับเยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไปทุกกลุม่ ทุก
เพศ ทุกวัยในจงัหวัด
อ านาจเจริญ เดือนละ 2 

ครั้ง คือวันพุธในสัปดาห์ที ่2
 และวันพุธสัปดาห์ที ่4 ของ
เดือนระยะทาง 30 

กิโลเมตร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้เก่ียวข้องใน
การจดักิจกรรมประมาณ
ครั้งละ 200 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

6 โครงการฝึกอบรมทักษะ
การกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล 
 ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชน

1.เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจใน
เรือ่งการฝึกซ้อม การเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพทางกาย  จิตใจ รวมถึง
ระบบการเล่นและยทุธวิธีต่างๆ ของ
กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล โดยใช้
หลักการทางด้านวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา
 2.เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนสามารถน าความรูท้ี่ได้มา
ประยกุต์ใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการกีฬา
ของนักกีฬา  รวมถึงยทุธวิธีต่างๆ  
ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม
 3.เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนให้มีความสามารถในการ
เล่นกีฬา  รูจ้ักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
 4.เพ่ือเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้
เด็ก  เยาวชนและประชาชน  มี
ความต่ืนตัวในการออกก าลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬาอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื

500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีความรู้ 
 ความเข้าใจ มี
ทักษะและศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน  สามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้มา
ประยกุต์ใช้ในการ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการกีฬา  
รวมถึงยทุธวิธต่ีางๆ  
ได้อยา่งถูกต้อง
เหมาะสมมีความ
ต่ืนตัวในการออก
ก าลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาอยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื  
ร้อยละ  60

1.เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการฝึกซ้อมการ
เสริมสร้างสมรรถ ภาพทางกาย
  จติใจ รวมถึงระบบการเล่น
และยทุธวิธต่ีางๆ  ของกีฬา
ฟุตซอล
2.เด็ก  เยาวชน และประชาชน
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพ สามารถน าความรู้

กอง
การศึกษา

จดัการฝึกอบรมทักษะการ
กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล 
ส าหรับเยาวชน และ
ประชาชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

7 โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสิน
กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การจดัการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล/ฟุตซอล

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฯ 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง กฎ 
 กติกา  และบทบาทการ
เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬา
ฟุตบอล/ฟุตซอล
 2.เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฯ 
ทราบรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ
ในการตัดสินกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฯ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล
และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้
ตัดสินอาชีพต่อไป 
4.เพ่ือให้มีผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล/

ฟุตซอลในท้องถ่ินมากเพียงพอ
กับความต้องการ          

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการเป็นผู้
ตัดสินกีฬาฟุตบอล/

ฟุตซอลและพัฒนา
ตนเองไปสูก่ารเป็นผู้
ตัดสินอาชีพต่อไป

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง กฎ  
กติกา  และบทบาทการเป็น
เจา้หน้าทีแ่ละผู้ตัดสินกีฬา    
ฟุตบอล/ฟุตซอล
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
ทราบรายละเอียดและวิธี
ปฏิบัติในการตัดสินกีฬา
ฟุตบอล/ฟุตซอล
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล/ฟุต
ซอลและพัฒนาตนเองไปสูก่าร
เป็นผู้ตัดสินอาชีพต่อไป 
4.มีจ านวนผู้ตัดสินในท้องถ่ิน
มากเพียงพอกับความต้องการ

กอง
การศึกษา

จดัการฝึกอบรมผู้ตัดสิน
กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

8 โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬาจกัรยาน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกีฬาจกัรยานใน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
2.เพ่ือให้บุคลากรกีฬาได้มีการ
พัฒนาไปสูร่ะดับชาติ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ  มีความรู้
 ความเข้าใจ  ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน  
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการเป็นผู้
ฝึกสอนในท้องถ่ิน
มากเพียงพอกับ
ความต้องการ   ร้อย
ละ  60

1.ผู้ฝึกสอนกีฬาจกัรยานทีเ่ข้า
ร่วมโครงการอบรมมีการ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองใน
ระดับทีสู่งข้ึน
2. ผู้ฝึกสอนกีฬาจกัรยาน  มี
ทักษะความรู้เพ่ิมข้ึน  และมี
จ านวนผู้ฝึกสอนเพ่ิมมากข้ึน

กอง
การศึกษา

9 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล  อบจ.

อ านาจเจริญ  (ซอย
วิจารณ์คัพ ครั้งที ่.....)

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพ่ิมทักษะทางกีฬาของ
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ
2.เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายอยา่งต่อเน่ือง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดแก่เด็ก
 เยาวชน  และประชาชน

150,000 150,000 150,000 150,000 เยาวชนและ
ประชาชน ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา
อยา่งต่อเน่ืองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  60

เยาวชน  และประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับ
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจให้
สมบูรณ์  ได้ออกก าลังกาย
อยา่งต่อเน่ือง มีทักษะทางกีฬา
เพ่ิมมากข้ึน รู้จกัการใช้เวลา
ว่างเป็นประโยชน์  และ
ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่

กอง
การศึกษา

จดัการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
 ส าหรับเยาวชน และ

ประชาชน  ในระดับชุมชน

จดัการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬาจกัรยาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

10 โครงการฝึกอบรมผู้น าการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา

1.เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้น า
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ให้แก่เยาวชน ประชาชน 
2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและ
การเรียนรู้การเป็นผู้น าการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา

200,000 200,000 200,000 200,000 ในชุมชนท้องถ่ินมีผู้น า
ออกก าลังกายและเล่น
กีฬา ที่มีประสิทธิ ภาพ
และมาตรฐาน 
สามารถน าความรู้ที่
ได้มาใช้ได้อยา่งถูกต้อง
เหมาะสมท าให้มีความ
ต่ืนตัวในการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาอยา่ง
ต่อเน่ืองและยั่งยนื รอ้ย
ละ60

1.ในชุมชนท้องถ่ินมีผู้น าการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ที่
มีประสิทธภิาพ 
2.ผู้น าการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา ได้รับการพัฒนาและ
การเรียนรู้การเป็นผู้น า

กอง
การศึกษา

จดัฝึกอบรมการเป็นผู้น า
การออกก าลังกายและเล่น
กีฬาให้แก่เยาวชนประชาขน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

11 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล “อ านาจเจริญ
  แชมป์เป้ียนส์ลีก”

1.เพ่ือส่งเสรมิ  พัฒนาการกีฬา  
และสรา้งค่านิยมในการออกก าลัง
กายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ
 2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ
เพ่ิมทักษะทางกีฬาของ  เยาวชน
 และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจรญิ
3.เพ่ือส่งเสรมิการออกก าลังกาย
อยา่งต่อเน่ือง และสรา้งภูมิคุ้มกัน
ต้านยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน   
และประชาชน
4.เพ่ือเป็นการยกระดับกีฬา
ฟุตบอลของจังหวัดอ านาจเจรญิ
ข้ึนสู่ความเป็นเลิศต่อไป
5.เพ่ือให้ประชาชน  ภาครฐั  
ภาคเอกชนในท้องถ่ินมีส่วนรว่ม
ในการส่งเสรมิการกีฬาภายใน
ท้องถ่ิน

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  เยาวชน  นักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 โรงเรียนเอกชนและ
วิทยาลัยเอกชน ได้
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและออกก าลัง
กายโดยการเล่นกีฬา
อยา่งต่อเน่ืองเป็น
ประจ า  ร้อยละ  70

1.เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ได้รบั
การส่งเสรมิ  พัฒนาการด้านกีฬา  
และค่านิยมในการออกก าลังกายโดย
ใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ
 2.เด็ก  เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจรญิได้รบัการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมี
ทักษะทางกีฬาเพ่ิมมากข้ึน
3.เด็ก เยาวชน  และประชาชน ได้
ออกก าลังกายอยา่งต่อเน่ือง และ
ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท  
4.การกีฬาฟุตบอลของจังหวัด
อ านาจเจรญิได้รบัการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ   และสามารถใช้กีฬา
ฟุตบอลเป็นอาชีพสรา้งรายได้ให้
ครอบครวัและตนเอง
5.ประชาชน  ภาครฐั  ภาคเอกชนใน
ท้องถ่ินมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิการ
กีฬาภายในท้องถ่ิน

กอง
การศึกษา

จดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
 ส าหรับเยาวชน  นักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
โรงเรียนเอกชนและวิทยาลัย
เอกชน  จ านวน  30  แห่ง 
 ภายในจงัหวัด
อ านาจเจริญแบ่งเป็นการ
แข่งขันฟุตบอล
อ านาจเจริญพรีเมียร์ลีก 
จ านวน 15 ทีม และ
ฟุตบอลอ านาจเจริญ ดิวิช่ัน
 1 จ านวน 15 ทีม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.1 แผนงาน  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา (หน้า 266 - 274)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 

12 โครงการจดัการแข่งขัน
กรีฑาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านกรีฑา 
“อ านาจเจริญ เกมส”์

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน
  และประชาชน ได้ออกก าลัง
กาย  มีสุขภาพ  พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
2.เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถทางด้านกรีฑา
ในวงกว้างออกไป
3.เพ่ือสนับสนุนนโยบายการ
สร้างนักกรีฑาทีม่ี
ความสามารถดีเด่นให้กับ
จงัหวัดอ านาจเจริญ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กรีฑาและออกก าลัง
กายอยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจ า  ร้อยละ 
 60

1.เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน ได้ออกก าลังกาย  
มีสุขภาพ  พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
2.เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถทางด้านกรีฑา
ในวงกว้าง
3.ได้สนับสนุนนโยบายการ
สร้างนักกรีฑาของจงัหวัด
อ านาจเจริญทีม่ีความสามารถ

กอง
การศึกษา

รวม 48 โครงการ - 0 7,001,500 7,001,500 7,001,500 7,001,500-

เชิงปริมาณ
 จดักิจกรรมการแข่งขัน
กรีฑา ส าหรับเด็ก  เยาวชน
 และประชาชน  จ านวน  2
  ครั้ง/ปี
 เชิงคุณภาพ 

 มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านกรีฑาได้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  
คิดเป็นร้อยละ  60

274



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประเพณีเข้าพรรษา เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญได้สืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

200,000 20,000 200,000  ผู้เข้าร่วมประเพณี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของพ้ืนที่

ประชาชนในเขตพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญได้แสดงออกถึงการ
เป็นพุทธศาสนิกชนทีดี่

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการประเพณีออก
พรรษา

เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญได้สืบสาน
ประเพณีวันออกพรรษา

200,000 20,000 200,000  ผู้เข้าร่วมประเพณี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของพ้ืนที่

ประชาชนในเขตพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญได้แสดงออกถึงการ
เป็นพุทธศาสนิกชนทีดี่

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการอนุรักษ์ประเพณี  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินภายใน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

1. เพ่ือส่งเสรมิ  สนับสนุนให้เด็ก  
เยาวชน  และประชาชน  อนุรกัษ์
ประเพณ ี ศิลปะ  วัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.  เพ่ือเป็นการน าเอาประเพณ ี 
ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่มาต้ังแต่เดิมมาบอกเล่า
คนรุ่นหลัง
3.  เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนได้เรยีนรู้ความส าคัญ  
รู้จักวิถีชีวิต   รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตรใ์นท้องถ่ิน ความ
เป็นมาของประเพณ ี ศิลปะ  
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อันจะสรา้งความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรกัษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ินสืบไป

200,000 200,000 200,000 200,000  ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และมีจติ
ส านักใจการอนุรักษ์
ประเพณี  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  และ     
    ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80

1. เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  
ได้รบัความรู้เก่ียวกับการอนุรกัษ์
ประเพณ ี ศิลปะ  วัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2. เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมี
การน าเอาประเพณ ี ศิลปะ  
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ที่มาต้ังแต่เดิมมาประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
3. เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้
เรยีนรู้ความส าคัญ  รู้จกัวิถีชีวิต รู้
ถึงคุณค่าของประวัติศาสตรใ์น
ท้องถ่ิน  ความเป็นมาของประเพณ ี
 ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอันจะสรา้งความภูมิใจและ
จติส านึกในการรกัษาวัฒนธรรม
ประเพณขีองท้องถ่ินสืบไป

กอง
การศึกษาฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญ

จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,

ข้าราชการ,พนักงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ,เด็ก เยาวชน,

ประชาชน,ผู้น าชุมชน/

หมูบ้่าน  และผู้สูงอายใุน
พ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ  
จ านวน  200 คน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญ

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

4 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

1.เพ่ือสืบสาน  และอนุรักษ์ไว้
ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัน
สงกรานต์ให้คงอยูส่ืบไป   
2.เพ่ือสร้างจติส านึกการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดั
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทย
3.เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้เกิดความรัก ความเอ้ืออาทร
ต่อกัน
4.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม  
และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

250,000 250,000 250,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์มีความ
พึงพอใจ  ร้อยละ  
80 

1.ประเพณีวันสงกรานต์ได้มีการ
สืบสาน  และอนุรักษ์ รักษาไว้
ให้คงอยูส่ืบไป   
2.ประชาชนมีจติส านึกการมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
3.สถาบันครอบครัวได้มีการ
ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความ
เอ้ืออาทรต่อกัน
4.การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม  
และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

กอง
การศึกษาฯ

จดักิจกรรมงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ โดยมี
กลุม่เป้าหมายได้แก่คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,

ข้าราชการ,พนักงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ,ผู้น าหมูบ้่าน/

ชุมชน,ผู้สูงอายแุละ
ประชาชนทัว่ไปในพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 
 500 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

5 โครงการฝึกอบรมเยาวชน/

ประชาชนในการดูแลรักษา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
แหล่งโบราณสถาน  
และศาสนสถานในพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญ

1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับคุณค่า 
และความส าคัญของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม   
2.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ิน
และวิธกีารดูแลรักษา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ตามหลักวิชาการเบ้ืองต้น
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ิน  ตลอดจนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธข้์อมูลเก่ียวกับ
คุณค่าและความส าคัญของ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

114,000 114,000 114,000  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้  และมีส่วน
ร่วมในการดูแล
รักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ิน  สามารถ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธข้์อมูล
เก่ียวกับคุณค่า  
และความส าคัญ
ของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมร้อย
ละ  60

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เก่ียวกับคุณค่า และ
ความส าคัญของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม   
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เก่ียวกับมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ินและ
วิธกีารดูแลรักษาโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  และมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมตามหลักวิชาการ
เบ้ืองต้น
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ิน  และ
สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่า  และ
ความส าคัญของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม

กอง
การศึกษาฯ

จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,

ข้าราชการ,พนักงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ,เยาวชน/

ประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญ  จ านวน  150 

คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

6 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
จดังานประเพณี
ฮีตสิบสองและงานประจ าปี
จงัหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

1.เพ่ือเป็นการส่งเสรมิวัฒนธรรม 
จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อันดีงามของจังหวัดอ านาจเจรญิ
2.เพ่ือเป็นการส่งเสรมิวัฒนธรรม 
จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้อง อันดี
งามของจงัหวัดอ านาจเจรญิ
3.เพ่ือเป็นการส่งเสรมิอาชีพตาม
ท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ให้
ได้น าสินค้าพ้ืนเมืองโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผลิตในท้องถ่ิน
ของตนเองมาจ าหน่ายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
4.เพ่ือแสดงพลังความสามัคคีของ
ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน กลุ่ม
พลังมวลชนและประชาชน
5.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
เหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจรญิ

400,000  ประชาชนในพ้ืนที่
ทัง้ 7 อ าเภอ

1.อนุรักษ์ จรรโลงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม จารีตจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อัน
ดีงามของจงัหวัดอ านาจเจริญ
2.วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และแหล่งท่องเทีย่วของจงัหวัด
อ านาจเจริญ เป็นทีรู่้จกัโดยทัว่ไป
3.กาอให้เกิดความรักและความ
สามัคคีของชาวจงัหวัด
อ านาจเจริญ
4.เหล่ากาชาดจงัหวัด
อ านาจเจริญ มีงบประมาณใน
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบ
สาธารณภัย และกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ของจงัหวัด

จงัหวัด
อ านาจเจริญ
โดยทีท่ าการ

ปกครอง
จงัหวัด

อ านาจเจริญ

7 โครงการฝึกอบรมผู้น าทาง 
ศาสนพิธี

เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายในการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมท านุ  บ ารุงพุทธ
ศาสนา วัฒนธรรม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเพณีและวัฒน ธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สูค่นรุ่น
ต่อไป

กอง
การศึกษาฯ

1.ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจรญิ ทั้ง 7 อ าเภอ 56 

ต าบล 607 หมู่บ้าน และ31ชุมชน
ได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมในงาน
ประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ า
จังหวัดอ านาจ เจรญิ ประจ าปี 2562

2.สรา้งความสามัคคีของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจรญิ
3.ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจรญิ ได้มีส่วนรว่มในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของเหล่า
กาชาดจังหวัดอ านาจเจรญิ ในการ
รว่มสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้วย
โอกาส ผู้ได้รบัความเดือดรอ้น 
ผู้ประสบภัยต่างๆ
4.ส่งเสรมิ และสรา้งรายได้ให้กับ
ประชาชนและกลุ่มอาชีพตาม
ท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล

เพ่ือให้บุคลากรทีไ่ด้รับการ
อบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าไปเผยแพร่ใน
ท้องถ่ินของตน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

8 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน เยาวชน
และประชาชน

เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาว 
ชนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  
ความส าคัญของสถาบัน       
พระมหากษัตริย์

400,000 400,000 400,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธผิล เด็ก เยาวชน

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการจดังานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดี
ทางวัฒนธรรม อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ

1.เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอดประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญให้คงอยูส่ืบไป 
2. เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ตามฮีต12 คอง 14 

เป็นการส่งเสริมสินค้าอันลือช่ือ
ของอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
3. เพ่ือส่งเสริม สร้างค่านิยม 
จติส านึกในวิถีชีวิตภาค
การเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลัก
ของคนไทยให้สามารถเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้าง
สังคมทีเ่ข้มแข็ง ยัง่ยนื ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

300,000 300,000 300,000 300,000  เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ร้อยละ 
80 เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ 
เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
 ตามฮีตสิบสอง 
คองสิบสี ่เป็นการ
ส่งเสริมสินค้า
อันลือช่ือของเมือง
อ านาจเจริญ

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูมรดก
ศิลปวัฒนธรรม เป็น
กระบวนการและต่อเน่ือง เกิด
ความรัก ความหวงแหน ภูมิ
ปัญญาไทย 
2.ชุมชนและวัฒนธรรมในชุมชน 
เกิดความมัน่คงเข้มแข็ง ซ่ึงจะ
เป็นก าลังส าคัญขับเคลือ่นการ
พัฒนาประเทศอยา่งยัง่ยนืและ
น าสังคมไทยไปสูส่ังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
3.สร้างฐานความรู้ทาง
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ซ่ึง
สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและน ารายได้ไปสูชุ่มชมเกิด
ความมัน่คงเข้มแข็ง

กอง
การศึกษาฯ

จดักิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน เยาวชน
ระดับประถมศึกษาและมัธยม

เด็ก เยาวชน ประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
5,000 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

10 โครงการสืบสานประเพณี
บุญข้าวจี ่อ าเภอเสนางค
นิคม

1.เพ่ือสืบทอด  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมอันดีงามของชาว
อีสานให้คงอยูส่ืบไป
2.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจกันของ
ทุกภาคส่วน  ส่วนราชการ  
สถานศึกษา  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ผู้น าชุมชน   
ตลอดจนประชาชนชาวอ าเภอ
เสนางคนิคม
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้แสดงออกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  และเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการท่องเทีย่วเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียน นักศึกษา 
ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ผู้น า
ชุมชน ส่วนราชการ
 หน่วยงานทางการ
ศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
 องค์กรภาคเอกชน
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการสืบทอด 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวอีสานให้คง
อยูส่ืบไป

1.ประเพณีบุญข้าวจีไ่ด้รับการ
อนุรักษ์  สืบสานให้เป็นทีรู่้จกั
อยา่งแพร่หลาย
2.ประชาชนมีจติส านึกในการ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีซ่ึงเป็นมรดกภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้ได้รับการสืบสาน
ตลอดไป
3.เกิดการมีส่วนร่วม  ความรัก
ความสามัคคี  เข้าใจอันดี
ระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และ
ประชาชน  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
เสริมสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนใน
พ้ืนทีอ่ าเภอเสนางคนิคม

กอง
การศึกษาฯ

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ
 พ่อค้า ประชาชน ผู้น าชุมชน
 ส่วนราชการ หน่วยงาน
ทางการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 
5,000 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

11 โครงการจดัประกวด
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านการจกั
สานต่างๆ (หน่ืงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์)

1.เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
ให้คงอยู ่
2.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ให้เป็นทีย่อมรับ
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและ
เพ่ิมรายได้ของประชาชนใน
ท้องถ่ิน

300,000 300,000 300,000 300,000  ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทยได้รับ
การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้คงอยู ่  
และได้ส่งเสริม
อาชีพและเพ่ิม
รายได้ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน
 คิดเป็นร้อยละ 60

1.ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญา
ไทยได้รับการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้คงอยู่
 2.ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านได้รับการ
ยอมรับ 
3.ได้ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม
รายได้ของประชาชนในท้องถ่ิน

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ-

สามเณรและบวชศีลจาริณี 
ภาคฤดูร้อน

1.เพ่ือส่งเสรมิให้เยาวชนได้ใช้เวลา
ในช่วงปิดภาคเรยีนให้เกิด
ประโยชน์กับตนเองโดยการศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
น ามาปฏิบะติในชีวิตประจ าวัน 
2.เพ่ือเป็นการอนุรกัษ์ประเพณ ี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและ
สืบต่ออายพุระพุทธศาสนาอันเป็น
ศาสนาประจ าชาติ ไว้เป็นมรดกอัน
ล้ าค่าของสังคมไทยสืบไป

50,000 50,000 50,000 50,000  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และพระภิกษุ 
สามเณรและ ชี
พราหมณ์ ในพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ30

1..เยาวชน ประชาชนที่เข้ารบัการ
อุปสมบทได้รบัความรู้ตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธ
สาสนาและสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้   
2.เยาวชนได้รบัการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีใน
สังคม           
3..ประเพณกีารบรรพชาอุปสมบท
ได้รบัการสืบทอดและส่งเสรมิอยา่ง
แพรห่ลาย

กอง
การศึกษาฯ

พระภิกษุ สามเณรและ ชี
พราหมณ์ ในพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญจ านวน ไม่น้อย
กว่า 1,000 คน

จดัประกวดผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้านการจกัสานต่างๆ 
(หน่ืงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

13 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีในจงัหวัด
อ านาจเจริญ กิจกรรมการ
จดังานประเพณีบุญเดือน 4

เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ และ
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีบุญ
เดือน 4 ตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา

300,000 300,000 300,000 300,000  ประชาชนใน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
ได้เรียนรู้และอนุรักษ์
 สืบสานประเพณี
บุณเดือนสีต่ามหลัก
ทางพระพุทธสาสนา

ประชาชนได้สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

- ประชาชนอ าเภอเมือง จ านวนไม่
น้อยกว่า 5,000 คน 
- ประชาชนอ าเภอชานุมาน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- ประชาชนอ าเภอลืออ านาจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- ประชาชนอ าเภอปทุมราชวงศา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน        
  

- ประชาชนอ าเภอพนา จ านวนไม่
น้อยกว่า 2,000 คน
- ประชาชนอ าเภอลืออ านาจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- ประชาชนอ าเภอเสนางคนิคม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

14 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีในจงัหวัด 
กิจกรรมประเพณีเทศกาล
เทีย่วชานุมานแห่ยกัษ์คุ

1.เพ่ืออนุรกัษ์ สรา้งจติส านึกเพ่ือ
สืบทอดต านานประเพณแีห่ยกัษ์คุ 
อ าเภอชานุมาน
2.เพ่ือให้ประชาขนในพ้ืนที่มีส่วน
รว่มในการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรม
 ประเพณที้องถ่ิน ตลอดจนมีส่วน
รว่มในการอนุรกัษ์ต านานยกัษ์คุให้
คงอยู่สืบไป
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ประเพณกีารแห่ยกัษ์คุ อ าเภอชานุ
มาน

200,000 200,000 200,000 200,000  ประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอชานุมานและ
ใกล้เคียงได้อนุรักษ์ 
สร้างจติส านักเพ่ือ
สืบทอดต านาน
ประเพณีแห่ยกัษ์คุ
อ าเภอช านุมาน

1.ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้รบัการ
ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบทอด
ให้คงอยู่อยา่งยั่งยนื
2.ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป
 สามารถน าน ามิติทางวัฒนธรรมไป
ปรบัใช้ในการพัฒนาสังคมและ
ชีวิตประจ าวัน
3.เครอืข่ายทางวัฒนธรรม กลุ่ม
อาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถ
น าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งในชุมชน
4.ทุกภาคส่วนได้รว่มเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ประเพณแีห่ยกัษ์คุ 
ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอ าเภอชานุมาน

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนในเขตอ าเภอชานุ
มานและใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 
6,000 คนต่อวัน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

15 โครงการส่งเสริมการจดั
งานประเพณีลอยกระทง
อ าเภอหัวตะพาน

1.เพ่ือบูชาพระพุทธเจ้าในวันเสด็จ
กลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป
จ าพรรษาอยู่บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
 เพ่ือทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธ
มารดา
2.เพ่ือแสดงความขอบคุณพระแม่
คงคาซ่ึงเป็นแหล่งน้ าให้มนุษยไ์ด้
ใช้ประโยชน์ต่างๆ
3.เพ่ือขอขมาต่อพระแม่คงคาที่
มนุษยไ์ด้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป
4.เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของปวงชนชาวไทยและ
ของท้องถ่ิน
5.เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มใน
การแสดงออกถึงความสามัคคีใน
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณอัีน
ดีงาม

500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.ประชาชนผู้มารว่มงานได้บูชา
พระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเท
วโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจ าพรรษาอยู่
บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  เพ่ือทรง
เทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดา
2.ประชาชนผู้มารว่มงานได้แสดง
ความขอบคุณพระแม่คงคาซ่ึงเป็น
แหล่งน้ าให้มนุษยไ์ด้ใช้ประโยชน์
ต่างๆ
3.ประชาชนผู้มารว่มงานได้ขอขมา
ต่อพระแม่คงคาที่มนุษยไ์ด้ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงไป
4.ประชาชนผู้มารว่มงานได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณอัีนดีงามของ
ปวงชนชาวไทยและของท้องถ่ิน
5.ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการ
แสดงออกถึงความสามัคคีในการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณอัีนดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

หัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ และพ่ืน้อง
ประชาชนอ าเภอหัวตะพาน 
และพ้ืนทีใ่กล้เคียง ไม่น้อย
กว่า 5,000 คน ต่อการจดั
กิจกรรม1ครั้ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

16 โครงการประเพณีบุญคูณ
ลานสืบสานวัฒนธรรม
อ าเภอลืออ านาจ

1.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  สืบทอด
ประเพณีบุญคูณลานของ
จงัหวัดอ านาจเจริญ ให้คงอยู่
สืบไป
2.เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  ศิลปิน
พ้ืนบ้าน  ตลอดจนผู้ผลิต
ผลงานทางด้านวัฒนธรรม  ให้
เกิดความภูมิใจในวิถีชีวิตของ
ตนเอง
3.เพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วทาง
วัฒนธรรมของอ าเภอลืออ านาจ
 และจงัหวัดอ านาจเจริญ

200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  
นักศึกษา  ผู้น าชุมชน  
ประชาชนทัว่ไป  มีจติส านึก  มี
ความภาคภูมิใจ  มีความรู้ความ
เข้าใจ  และสามารถส่งเสริม
สนับสนุน  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบ
ทอด  มรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของตนให้คงอยูส่ืบไป

กอง
การศึกษาฯ

นักเรียน  นักศึกษา  
ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชน ผู้น าชุมชน  ส่วน
ราชการ  หน่วยงานทางการ
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 5000 คน
 ต่อการจดักิจกรรม 1 ครั้ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

17 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
มรดกวัฒนธรรมเมืองพนา 
เน่ืองในเทศกาลงาน
นมัสการองค์พระเหลาเทพ
นิมิตร(บุญเดือน 3)

1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอพนามีความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติความเป็นมาของ
ประเพณี    บุญเดือน 3 และ
ประวัติองค์พระเหลาเทพนิมิต
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอพนาได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม
  และมีส่วนร่วมในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา
3.เพ่ือส่งเสริม  อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
เมืองพนา

200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.ประชาชนในพ้ืนทีอ่ าเภอพนา
มีความรู้ความเข้าใจในประวัติ
ความเป็นมาของประเพณีบุญ
เดือน 3 และ ประวัติพระเหลา
เทพนิมิต
2.ประชาชนในพ้ืนทีอ่ าเภอพนา
ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม  และมี
ส่วนร่วมในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา  
3.ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ของอ าเภอพนาได้รับการ
สนับสนุน  ส่งเสริม  อนุรักษ์
และสืบสานให้คงอยู่

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนผู้เข้าร่วมงานท้ง
อ าเภอพนาและอ าเภอ
ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5,000 

คนต่อการจดักิจกรรม 1 ครั้ง
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

18 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีบุญผะเหวดและ
ของดีปทุมราชวงศา

1.เพ่ือส่งเสรมิ  รกัษา  สืบทอด  
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวอ าเภอปทุมราช
วงศา
2.เพ่ือเป็นการเสรมิสรา้งความ
สามัคคี  รว่มมือรว่มใจกันของทุก
ภาคส่วน  ส่วนราชการ  
สถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ผู้น าชุมชน  ตลอดจน
ประชาชนชาวอ าเภอปทุมราชวงศา
3.เพ่ือเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชน
ได้แสดงออกด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
 และการท่องเที่ยว  สรา้งรายได้
ให้กับชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000  นักเรียน นักศึกษา 
ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ผู้น า
ชุมชน ส่วนราชการ
 หน่วยงานทางการ
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 
2,000 คน

1.ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
อ าเภอปทุมราชวงศา  ได้รับการ
อนุรักษ์  สืบสาน  เป็นทีรู่้จกักัน
อยา่งแพร่หลาย
2.ประชาชนมีจติส านึก  ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม  มรดกภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คงอยูแ่ละสืบ
ทอดสูเ่ด็กและเยาวชน  เกิด
ความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกัน  
และสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ
 พ่อค้า ประชาชน ผู้น าชุมชน
 ส่วนราชการ หน่วยงาน
ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
2,000 คน ต่อการจดักิจกรรม
 1 ครั้ง
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

19 โครงการจดัท าสือ่เผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

1.เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน ได้รับความรู้และร่วม
สืบสาน
2.เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ินมีความรักและหวงแหน
ในศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

100,000 100,000 100,000 100,000  เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถ่ิน
มีความรักและหวง
แหนในศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน คิด
เป็นร้อยละ 60

1.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถ่ิน ได้รับความรู้และร่วม
สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   2.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถ่ินมีความรักและหวง
แหนในศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กอง
การศึกษาฯ

จดัท าสือ่เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

20 โครงการวันพระ  พัฒนา
คุณภาพคุณธรรม  จริยธรรม

1.เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนในท้องถ่ินมีโอกาส
ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ  
ปฏิบัติพิธกีรรมตามความเช่ือ
ของตน
2.เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา  และ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  หรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
3.เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่เด็ก 
 เยาวชน  และประชาชน    

200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนมีโอกาส
ปฏิบัติตามศาสน
บัญญัติ  ปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความ
เช่ือของตน  ได้ท านุ
บ ารงุศาสนา  และ
บ ารงุรกัษาศิลปะ 
จารตีประเพณ ีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  หรอื
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน  และได้รบั
การพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม  จรยิธรรม 
ดียิ่งข้ึน  คิดเป็นรอ้ยละ
 60

1.เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ในท้องถ่ินมีโอกาสปฏิบัติตามศา
สนบัญญัติ  ปฏิบัติพิธกีรรมตาม
ความเช่ือของตน
2.เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ได้ท านุบ ารุงศาสนา  และ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  หรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
3.เด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม  จริยธรรม ดียิง่ข้ึน  

กอง
การศึกษาฯ

จดัอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับศาสนบัญญัติ  การ
ปฏิบัติพิธกีรรมตามความเช่ือ 
 และการอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพคุณธรรม  จริยธรรม 
 ให้เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน ในวันพระหรือวัน
ส าคัญต่างๆ จ านวน 12 ครั้ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.2 แผนงาน  ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หน้า 275 - 290)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02 

21 โครงการถนนเด็กเดิน 
เพลิดเพลินวัฒนธรรม น า
สือ่สร้างสรรค์

1.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มี
ความรู้  มีทักษะในการด ารงชีวิต
ในสังคม  สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกศักยภาพของตนเอง
อยา่งสรา้งสรรค์ทางด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตร ีงานฝีมือและอ่ืนๆ 
และได้เผยแพรผ่ลงานกิจกรรม
อยา่งสรา้งสรรค์
3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนรว่ม
ในการสรา้งบทบาททางสังคมให้
เป็นตัวอยา่ง ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเด็กและ
เยาวชน  เกิดการท างานแบบ
บูรณาการ

179,000 179,000 179,000 179,000    เด็กและเยาวชน
มีความรู้  มีทักษะ
ในการด ารงชีวิต  
และมีส่วนร่วมใน
การสร้างบทบาท
ทางสังคมให้เป็น
ตัวอยา่งในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในเด็ก
และเยาวชน  เกิด
การท างานแบบ
บูรณาการ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  20

1.เด็กและเยาวชนมีความรู้  มีทักษะ
ในการด ารงชีวิตในสังคม  สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
2. เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ศักยภาพของตนเองอยา่ง
สรา้งสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ 
ดนตร ีงานฝีมือและอ่ืนๆ และได้
เผยแพรผ่ลงานกิจกรรมอยา่ง
สรา้งสรรค์
3.เด็กและเยาวชนมีส่วนรว่มในการ
สรา้งบทบาททางสังคมให้เป็น
ตัวอยา่งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน  
เกิดการท างานแบบบูรณาการ

กอง
การศึกษาฯ

รวม 77 โครงการ - 300,000 3,429,000 4,993,000 4,233,000 4,593,000-

จดัการฝึกอบรม/จดักิจกรรม
โครงการถนนเด็กเดิน 
เพลิดเพลินวัฒนธรรม  น าสือ่
สร้างสรรค์  โดยมี
กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย  
เด็กและเยาวชน/ประชาชน
ทัว่ไป/กลุม่เครือข่ายต่างๆ  
และผู้เก่ียวข้อง  จ านวน  
140 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1.เพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุ
2.เพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาตนเอง  
การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ
3.เพ่ือเสรมิสรา้งสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายทุั้งด้านรา่งกายและจติใจ
4.เพ่ือส่งเสรมิให้ผู้สูงอายสุรา้งสรรค์
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5.เพ่ือเสรมิสรา้งศักยภาพ คุณค่า 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายใุห้เป็นที่
ประจักษ์และยอมรบั
6.เพ่ือส่งเสรมิภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ด ารงอยู่  และ
สืบทอดต่อไป

1,000,000 1,000,000 1,000,000  ผู้สูงอายไุด้
เรยีนรูก้าร
พัฒนาทักษะ
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และได้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญา  
ประสบการณ์ที่
สั่งสมมาแก่
บุคคลอ่ืนเพ่ือ
เป็นการสืบสาน
ภูมิปัญญาให้คง
คุณค่าคู่กับ
ชุมชนสืบไป  
คิดเป็นรอ้ยละ 
60

1.ผู้สูงอายไุด้รบัการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต  
2.ผู้สูงอายไุด้พัฒนาตนเอง  
และได้รบัการดูแล  คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิด้านต่างๆ
3.ผู้สูงอายมุีสุขภาพที่ดีทั้ง
ด้านรา่งกายและจิตใจ
4.ผู้สูงอายไุด้สรา้งสรรค์
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5.ผู้สูงอายไุด้แสดงศักยภาพ
 คุณค่า ภูมิปัญญาเป็นที่
ประจักษ์และยอมรบั
6.ผู้สูงอายไุด้รว่มอนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้ด ารงอยู ่สืบทอด
ต่อไป

กอง
การศึกษาฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอายอุงค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
 เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ

1.เพ่ือส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในความสามารถ  การคิด
รเิริ่มสรา้งสรรค์  กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์  เกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง
2.เพ่ือปลูกจติส านึกให้เด็กและ
เยาวชนได้ยดึมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา  พระมหากษัตรยิแ์ละการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุข
3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีมโนคติที่
ดีในการรบัผิดชอบต่อตนเอง  รู้จัก
หน้าที่ตนเองและรบัผิดชอบต่อ
ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาติ  
และเป็นผู้มีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้

180,000 180,000 180,000    เด็ก  
เยาวชน  
และ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการฯ  
มีความพึง
พอใจ  ร้อย
ละ  80

1.เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในความสามารถ 
 มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์  
เกิดความภาคภูมิใจและมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง
2.เด็กและเยาวชนยดึมั่นใน
สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตรยิ ์ และการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุข
3.เด็กและเยาวชนมีมโนคติ
ที่ดี  มีความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง  รูจ้ักหน้าที่ของ
ตนเอง  มีความรบัผิดชอบ
ต่อครอบครวั ชุมชนและ
ประเทศชาติ  และเป็นผู้มี
นิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้

กอง
การศึกษาฯ

จดักิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน  เน่ือง
ในวันเด็กแห่งชาติ  โดยมี
กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย  เด็ก
  เยาวชน  และผู้ปกครอง  
จ านวน 500 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

3 โครงการการศึกษาศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  
ประชาชน  ได้เรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน/ชาวบ้าน
2.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  
ประชาชน  ได้ร่วมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน/ชาวบ้าน
3.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  
ประชาชน  ได้เรียนรู้และศึกษา
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

500,000 500,000 500,000 500,000  เยาวชน  
ประชาชน มี
ความรู้  ความ
เข้าใจ และ
รว่มสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เกิด
ความรกัษ์
ท้องถ่ิน  
ตลอดจนได้น า
หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการด าเนิน
ชีวิต  คิดเป็น
รอ้ยละ 70

1.เยาวชน  ประชาชน  ได้
เรยีนรู้ถึงวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน/ชาวบ้าน
2.เยาวชน  ประชาชน  ได้
รว่มอนุรกัษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน/ชาวบ้าน เกิด
ความรกัษ์ท้องถ่ิน
3.เยาวชน  ประชาชน  ได้
เรยีนรู้และศึกษาศูนยก์าร
เรยีนรู้ตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษฯจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/

ชาวบ้าน และทัศนศึกษาศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ในจงัหวัด
และต่างจงัหวัด ให้กับเยาวชน/

ประชาชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

4 โครงการการจดัต้ังศูนยเ์ยาวชน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1.เพ่ือจัดต้ังศูนยเ์ยาวชนองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ  
2.เพ่ือเป็นศูนยเ์รยีนรู้และส่งเสรมิ
กิจกรรมทางเลือกส าหรบัเยาวชน
3.เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสรมิการศึกษา
และนันทนาการส าหรบัเยาวชน 
4.เพ่ือสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรู้ตาม
อัธยาศัยส าหรบัเยาวชน
5.เพ่ือสรา้งเครอืข่ายการศึกษา
ทางเลือกส าหรบัเยาวชนในจงัหวัด
อ านาจเจรญิและพ้ืนที่ใกล้เคียง
6.เพ่ือเป็นศูนยส์่งเสรมิและ
ประสานงานกิจกรรมเรยีนรู้และ
สรา้งสรรค์ของเยาวชนในจังหวัด

400,000 400,000 400,000 400,000  เยาวชนได้รบั
การส่งเสรมิ
การศึกษาและ
นันทนาการ มี
เครอืข่ายการ
เรยีนรูต้าม
อัธยาศัยและ
เครอืข่าย
การศึกษา
ทางเลือกส าหรบั
เยาวชนใน
จังหวัด
อ านาจเจรญิ
และพ้ืนที่
ใกล้เคียง  คิด
เป็นรอ้ยละ 70

1.มีศูนยเ์ยาวชนองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 2.มีศูนยเ์รยีนรู้
และส่งเสรมิกิจกรรม
ทางเลือกส าหรบัเยาวชน
3.ได้จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การศึกษาและสันทนาการ
ส าหรบัเยาวชน 
4.มีเครอืข่ายการเรยีนรูต้าม
อัธยาศัยส าหรบัเยาวชน
5.มีเครอืข่ายการศึกษา
ทางเลือกส าหรบัเยาวชนใน
จังหวัดอ านาจเจรญิและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง
6.มีศูนยส์่งเสรมิและ
ประสานงานกิจกรรมเรยีนรู้
และสรา้งสรรค์ของเยาวชน
ในจังหวัด

กอง
การศึกษาฯ

จดัต้ังศูนยเ์ยาวชนองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ 
และจดักิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาและนันทนาการ
ส าหรับเยาวชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

5 โครงการจดัหาสือ่พัฒนาการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-
 จติใจ สังคม และสติปัญญา    
2.เพ่ือการจดัการเรียนการสอนที่
เหมาะกับเด็กปฐมวัย
3.เพ่ือให้เด็กเกิดความสนในการ
เรียนมากข้ึน  มีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมมาก
ข้ึน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ติดตาม
ประเมินผล 
แบบสอบถาม
ความพึง
พอใจจาก
สถานศึกษาที่
ได้รับการ
สนับสนุน

1.เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาการด้านร่างกาย
 อารมณ์- จติใจ สังคม 
และสติปัญญา
2.มีสือ่ทีเ่หมาะสมใน
การจดัการเรียนการสอน
3.เด็กมีความ
กระตือรือร้นให้ความ
สนใจในการเรียน และ
มีส่วนร่วมมากข้ึน  

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการจดัหาสือ่เสริมทักษะ
และพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีสือ่
ประกอบการเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้มีความรู้และทักษะ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 60 

ของ
สถานศึกษาที่
ได้รับจดัสรร

เด็กและเยาวชนมีสือ่
ประกอบการเรียนรู้ ใน
การเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะ

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการจดัหาสือ่เสริมทักษะ
และพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุม่
สาระนักเรียนระดับประถมศึกษา

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีสือ่
ประกอบการเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้มีความรู้และทักษะ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 60 

ของ
สถานศึกษาที่
ได้รับจดัสรร

เด็กและเยาวชนมีสือ่
ประกอบการเรียนรู้ ใน
การเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะ

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการห้องเรียนอาเซียน
มัลติมีเดียสูโ่รงเรียนขยายโอกาส

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีสือ่
ประกอบการเรียนรู้ และ เสริม
ทักษะพัฒนาภาษา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน

สถานศึกษาได้รับสือ่การ
เรียนรู้ทีท่ันสมัยและ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

นักเรียนในพ้ืนทีก่ารศึกษา
อ านาจเจริญ

นักเรียนในพ้ืนทีก่ารศึกษา
อ านาจเจริญ

โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา

โรงเรียนในจงัหวัดอ านาจเจริญ 
ทัง้ 7 อ าเภอ ได้แก่
1. อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ
2. อ าเภอเสนางคนิคม
3. อ าเภอลืออ านาจ
4. อ าเภอหัวตะพาน
5. อ าเภอปทุมราชวงศา
6. อ าเภอพนา
7. อ าเภอชานุมาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

9 โครงการจดัหาสือ่ในห้องสมุด เพ่ือให้จงัหวัดอ านาจเจริญ  มี
ห้องสมุด ประชาชน ห้องสมุด 
เฉลิมพระเกียรติและห้องสมุด
อ่ืนๆ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
 มีสือ่ในการอ่านที่
หลากหลาย เป็นการ
สร้างเสริม
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการห้องสมุดสูส่ากล เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนให้มีประสิทธภิาพ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน

โรงเรียนระดับระดับ 
ประถมศึกษาและ 
ระดับมัธยมศึกษา 
ได้รับสือ่ไม่น้อยกว่า 8 

โรงเรียน

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการจดัหาเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นในร่ม

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทัง้
 4 ด้าน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้รับการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
เด็กทัง้ 4 ด้าน

เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กทัง้ 
4 ด้าน

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการจดัหาเครื่องเล่นสนาม
กลางแจง้

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทัง้
 4 ด้าน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้รับการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
เด็กทัง้ 4 ด้าน

เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กทัง้ 
4 ด้าน

กอง
การศึกษาฯ

1.ห้องสมุดโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 100 แห่ง
2.ห้องสมุดชุมชน 10 แห่ง

นักเรียนระดับ ประถมศึกษาและ
 ระดับมัธยมศึกษา

 ส าหรับ นักเรียนในพ้ืนที ่
การศึกษาอ านาจเจริญ

 ส าหรับ นักเรียนในพ้ืนที ่
การศึกษาอ านาจเจริญ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

13 โครงการธนาคารขยะใน
สถานศึกษา

เพ่ือปลูกจติส านึกและให้ความรู้
กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยก
ขยะก่อนทิง้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักเรียนทีม่ี
จติส านึกใน
เรื่องการคัด
แยกขยะ

นักเรียนมีจติส านึกใน
เรื่องการคัดแยกขยะ 
และสามารถคัดแยก
ขยะก่อนทิง้ได้อยา่ง
ถูกต้อง

กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมในสถานศึกษา

เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของ
สิง่แวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบทีเ่กิดจากการ
เปลีย่นแปลง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
นักเรียนที่
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของการ
รักษา
สิง่แวดล้อม

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
รักษาสิง่แวดล้อม

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

15 โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

1.เพ่ือป้องกันการใช้ความรุนแรง
ในการอบรมเลีย้งดู
2.เพ่ือให้เจา้หน้าทีผู้่ปฎิบัติงาน
ในบ้านพักเด็กและครอบครัวมี
ความรู้ เจตคติ และทักษะใน
การดูแลเด็กและเยาวชนทีถู่ก
กระท าด้วยความรุนแรง
3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ เจตคติและทักษะการอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนโดยไม่ใช้ความ
รุนแรงและสามารถแก้ไขความ
ขัดแยง้โดยใช้สันติวิธี

60,000 60,000 60,000  พ่อแม่
ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
การอบรม
เลีย้งเด็กไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.วิทยากรแกนน าการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ไช้
ความรนุแรงมีความ
ช านาญในการอบรม
ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
2.พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรยีนระดับประถม
ศึกษาปีที4่-5 มีความ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
พัฒนาการเด็กโดยไม่ใช้
ความรนุแรงและการ
จดัการอารมณแ์ละแนว
ทางการจดัการพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาของเด็กโดย
ใช้วิธีเชิงบวก

กอง
การศึกษาฯ

พ่อแม่ผู้ปกครอง จ านวน 60 คน
 ประกอบด้วย
1.พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กใน
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 

คน
2.พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่
4-5 จ านวน 30 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

16 โครงการจดัลานกิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้

1.เพ่ือจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ
2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยและส่งเสริมวัฒนธรรม
รักการอ่านส าหรับเยาวชน  
ประชาชน

350,000 350,000 350,000 350,000  เยาวชน  
ประชาชนได้
มีแหล่ง
เรียนรู้ทัง้  ๗ 
 อ าเภอใน
จงัหวัด
อ านาจเจริญ

1.มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ในพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญ
2.เยาวชน ประชาชน
ได้มีแหล่งเรียนรู้  สร้าง
พฤติกรรมรักการอ่าน  
รวมถึงมีโอกาสเข้าถึง
หนังสือหรือข้อมูล
สารสนเทศทีจ่ดัให้

กอง
การศึกษาฯ

17 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสือ่สารในทศวรรษที ่21

1.เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการสือ่สาร
 ภาษาอังกฤษ ทีถู่กต้อง

200,000 200,000 200,000  นักเรียนมี
ทักษทักษะ
ในการ
สือ่สาร
ภาษาอังกฤษ
 ทีถู่กต้อง ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ80

1.เด็กนักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง

1.กอง
การศึกษาฯ
2. โรงเรียน
สังกัด
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อ านาจเจริญ

เด็กนักเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ
1. เด็กระดับ ป.4-6  จ านวน  
600 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง       
จ านวน  100 คน

จดันิทรรศการและการแสดง
หนังสือให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น
 ประวัติศาสตร์,อาชีพ,ศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม,บันเทิง,กีฬา,
สารคดี ฯลฯ  เพ่ือส่งเสริมการจดั
ให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่
จงัหวัดอ านาจเจริญ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

18 โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์
ดอกไม้จากวัสดุชนิดต่างๆ

1.เพ่ือให้เด็กสามารถน าความรู้
ความเข้าใจการประกอบอาชีพ
ไปแข่งขันการท างานประกอบ
อาชีพ อันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป  
2.เพ่ือสร้างทัศนคติทีดี่ต่อการ
ประกอบอาชีพทีสุ่จริต
รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนา
ตนเอง    สูก่ารเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
3.เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก
ค้นหาการประกอบอาชีพทีส่นใจ
 ถนัดเหมาะสมกับวัย

200,000 200,000 200,000  นักเรียนมี
ทักษะด้าน
ฝีมือการ
ประดิษฐ์และ
สามารถ
น าไป
ประกอบ
อาชีพได้ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ80

1.เด็กนักเรยีนสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจการ
ประกอบอาชีพไปแข่งขัน
การท างานประกอบอาชีพ
 อัน
2.เด็กนักเรยีนมีทัศนคติที่
ดีต่อการประกอบอาชีพที่
สุจรติรบัผิดชอบต่อสังคม 
และพัฒนาตนเองสู่การ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
3.เด็กนักเรยีนมีแรง
บันดาลใจในการประกอบ
อาชีพที่ถนัดเหมาะสมกับ
วัย

1.กอง
การศึกษาฯ
2. โรงเรียน
สังกัด
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อ านาจเจริญ

เด็กนักเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ
1. เด็กระดับ ป.4-6  จ านวน  
600 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง       
จ านวน  100 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

19 โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต (Life skills) ของเด็ก
เยาวชนจงัหวัดอ านาจเจริญ

1.เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน ให้มีประสิทธภิาพ
2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
สามารถน าความรู้ทักษะชีวิตไป
ใช้ในการด าเนิชีวิตได้
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนจงัหวัดอ านาจเจริญ

1,341,950 1,341,950 1,341,950 ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  
มีทักษะชีวิต 
 สามารถน า
ความรู้ทักษะ
ชีวิตไป
ประยกุต์ใช้
ในการ
ด าเนินชีวิต  
 ร้อยละ 60

1.เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
2.เด็กและเยาวชน
สามารถน าความรู้ทักษะ
ชีวิตไปประยกุต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 มีกลวิธีในการปรบัตัว
เมื่อมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินชีวิต
3.ได้เครอืข่ายเด็กและ
เยาวชนในการสรา้งพลัง
ของกลุ่มเด็กและเยาวชน
เพ่ือสรา้งพลังที่ดีในการ
ยบัยั้งปัญหาต่างๆ  ของ
สังคม

กอง
การศึกษาฯ
หน่วยงาน
บริการ
วิชาการ
โครงการจดัต้ัง
วิทยาเขต
อ านาจเจริญ
 มหาวิทยาลัย
มหิดล

จดัฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนใน
ระบบการศึกษา  
ระดับเด็กและเยาวชนตอนต้น 
มัธยมศึกษา ปีที ่1 – ปีที ่3  

จ านวน  5  รุ่น ๆ ล่ะ  3  วัน   
ทัง้  7  อ าเภอ
ในจงัหวัดอ านาจเจริญ

301



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.3 แผนงาน  พัฒนาจงัหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (หน้า 291 - 302)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชสมุนไพรท้องถ่ินจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมร่วมสนองงาน
พระราชด าริของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)ในการส ารวจความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถ่ินและ
จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสมุนไพร
ท้องถ่ินจังหวัดอ านาจเจริญ
2.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สูเ่ยาวชนในการท างาน
อนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
สมุนไพรท้องถ่ินทั้งหน่วยงานภาครัฐ บ้าน 
วัด โรงเรียนและภาคประชาชน 
3.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม น า
ความรู้และแนวทางที่ได้รับไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในท้องถ่ินตนเองและน าไป
ปรับใช้ประโยชน์ต่อไป

253,500 253,500 253,500  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือ
ภาคีเครือข่าย
ได้รับความรู้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80

1.ได้ฐานข้อมูลความ
หลากหลายและการกระจาย
พันธุ์ของพืชสมุนไพรท้องถ่ิน
จังหวัดอ านาจเจรญิ
2.ได้ทางเลือกในการใช้แนว
ทางการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ส ารวจ
เป็นแหล่งปกปักพันธุกรรม
พืชและเพ่ือประโยชน์จาก
พ้ืนที่ส ารวจเป็นแหล่งปก
ปักพันธุกรรมพืชและเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเรยีนการ
สอนวิชาต่างๆ
3.ได้ภาคีเครอืข่ายความ
รว่มมือทั้งหน่วยงานภาครฐั 
บ้าน วัด โรงเรยีน และภาค
ประชาชน ในการขับเคลื่อน
งานเสนอพระราชด าริ
โครงการ อพ.สธ.จังหวัด
อ านาจเจรญิ

กอง
การศึกษาฯ
มหาวิทยาลัย
มหิดล 
วิทยาเขต
อ านาจเจริญ

รวม  72  โครงการ - 2,800,000 19,050,000 41,285,450 41,285,450 41,285,450-

1.คณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะวิทยากร จ านวน 10 คน
2.ปราชญ์ชาวบ้านต าบลสร้าง
นกทาและต าบลหนองมะแซว 
10 คน
3.นักเรียน/เยาวชน/นักศึกษา
(มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อ านาจเจริญ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถนภาพ
เด็กด้อยโอกาสและบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ (LD)

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน
ของเด็กด้วยโอกาสและ
บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ 
(LD)

300,000 300,000 300,000  1.ครูผู้ดูแลนักเรียน
บก พร่องทางด้านการ
เรียนรู้ (LD) รู้
แนวทางการท า
แผนพัฒนาการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2.นักเรียนบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ 
(LD) มีทักษะและ
ศักยภาพในการ
ด ารงชีวิตดีข้ึน
3.ผู้ปกครองสามารถ
ดูแลและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กLDไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70

1.ครูผู้ดูแลนักเรียน
บกพร่องทางด้านการ
เรียนรู้ (LD) จดัท า
แผนการสอนทีส่อดคล้อง
กับความต้องการและ
จ าเป็น
2.นักเรียนบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ (LD) 

ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการด ารงชีวิต 
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ทีจ่ าเป็น
3.ผู้ปกครองสามารถดูแล
และส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก LD

กอง
การศึกษาฯ
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
1.อบรมครูผู้ดูแลนักเรียน
บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD)

2.อบรมนักเรียนบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ (LD) ทีอ่ยู่
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
3.อบรมผู้ปกครองนักเรียน
บกพร่อง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.4 แผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอาย ุทางด้านการศึกษาและกีฬา (หน้า 303 - 304)

ที่

แบบ ผ. 02 

303
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่2
         3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                3.4 แผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอาย ุทางด้านการศึกษาและกีฬา (หน้า 303 - 304)

ที่

แบบ ผ. 02 

2 โครงการจดัการศึกษาเชิงพ้ืนที่
เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา จงัหวัดอ านาจเจริญ

1. เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของ
กลไกสรา้งความเสมอภาคทาง
การศึกษาระดับจังหวัด ในการ
ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วย
เครอืข่ายความรว่มมือในพ้ืนที่ 
ให้เห็นผลภายใน 3 ปี เพ่ือที่
จังหวัดจะด าเนินงานต่อเน่ืองเอง
2. พัฒนาให้เกิดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
และติดตามช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. พัฒนาระบบตัวอยา่งเพ่ือ
สรา้งโอกาสทางการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยในครอบครวัที่ขาด
แคลนทุนทรพัยห์รอืด้อยโอกาส 
และเด็กเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา 

500,000 500,000 500,000  1.กลุม่เป้าหมาย
ทีเ่ป็นเด็กปฐมวัยใน
จงัหวัดอ านาจเจริญที่
เหลือเพ่ิมข้ึนอีก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40

2. กลุม่เป้าหมาย
 ทีเ่ป็นเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาใน
จงัหวัดอ านาจเจริญที่
เหลือเพ่ิมข้ึนอีก ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 40

1. จงัหวัดอ านาจเจริญมี
กลไกสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง
2. จงัหวัดอ านาจเจริญมี
ระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย
และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาเพ่ือการ
วางแผนลดความเหลือ่ม
ล้ าทางการศึกษาที่
สมบูรณ์และครอบคลุม
3. จ านวนเด็กปฐมวัยและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในจงัหวัด
อ านาจเจริญลดลง

กอง
การศึกษาฯ

สภา
การศึกษา
จงัหวัด

อ านาจเจริญ

รวม  6  โครงการ - 0 0 800,000 800,000 800,000-

1.ประชาชนในพ้ืนทีอ่ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ 
2.เด็กปฐมวัย จ านวน 2,248 คน
3.เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา จ านวน  829 คน
4.ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กทีต้่อง
ปรับปรุงมาตรฐาน  จ านวน 13 

แห่ง
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกฝายน้อยร่องหิน บ.หนอง
ชาด หมู ่6 ต.นาจกิ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

100 100 3 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

2 ขุดลอกล าห้วยเอ่ียนดอน บ.นา
จกิ หมู ่1 ต.นาจกิ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 1,200 3 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

3 ขุดลอกล าห้วยนาหว้าตอนบน 
บ.หนองคล้า หมู ่9 ต.เสนางค
นิคม อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 1,300 3 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

305



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

4 ขุดลอกล าห้วยคันแทพร้อม
ก่อสร้างทางน  าผ่าน (Wet 

Crossing) 1 จดุ บ.หินเกิ ง หมู ่4
 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

200 200 4 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

5 ขุดลอกล าห้วยถ  าเต่า บ.โค้งอร่าม
 หมู ่2 ต.ค าโพน 
อ.ปทุมราชวงศา           
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

20 980 4 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

6 ขุดลอกล าห้วยตาเทียว บ.หิน
กอง หมู ่9 ต.นาหว้า 
อ.ปทุมราชวงศา           
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

20 800 4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

306



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

7 ขุดลอกห้วยก าป้ี บ.สหกรณ์นิคม 
 หมู ่4  ต.นาหว้า 
อ.ปทุมราชวงศา           
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 2,500 4 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

8 ขุดลอกห้วยปลากด  บ.สหกรณ์
นิคม หมู ่4  ต.นาหว้า 
อ.ปทุมราชวงศา   
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 2,500 4 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

9 ขุดลอกล าห้วยเวียงหลวง หมู ่
2,8 บ้านขุมเหล็ก 
ต.โพนเมืองน้อย 
อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

17 1,500 4 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

307



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

10 ขุดลอกห้วยปลาแดก บ.โนน
สมบูรณ์ หมู ่8 ต.นาจกิ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

26 2,950 4 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

11 ขุดลอกคลองระบายน  า ช่วง
หนองเชียงมอง - ล าห้วยปลา
แดก ต าบลน  าปลีก อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

10 950 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

12 ขุดลอกห้วยพระเหลา บ.นาป่า
แซง หมู ่1 ต.นาป่าแซง 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

20 3,000 4 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

308



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

13 ขุดลอกร่องบง บ.วินัยดี หมู ่4 

ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 1,500 4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

14 ปรับปรุงหนองห้วยยาง บ.ห้วยงู
เหลือม หมู ่5 ต.นาหว้า อ.ปทุม
ราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

300 500 4 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

15 ขุดลอกห้วยปลาแดก บ.โคกท่า
โพธิ์ หมู ่12 ต.ค าพระ อ.หัว
ตะพาน จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

16 3,500 4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

309



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

16 ขุดลอกอ่างห้วยหินกอง หมู ่9 

บ.ห้วยหินกอง ต.นาหว้า 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

24 1,200 4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

17 ขุดลอกหนองกระโดน  บ้านศรี
คูณ  หมูท่ี ่7 ต าบลจานลาน  
อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

170 340 5 5,777,000 5,777,000 5,777,000 5,777,000 5,777,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

18 ขุดลอกหนองค าผึ ง  บ้านหนอง
เด่ิน ต าบลรัตนวารี
อ.หัวตะพาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

62 132 3 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

310



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

19 ขุดลอกหนองห้วยห้าง  บ้านโนน
โพธิ์ หมู ่15 ต.ชานุมาน
อ.ชานุมาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

100 150 4 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

20 ขุดลอกหนองผีหลอก  บ้านโนน
โพธิ์ หมู ่15  ต.ชานุมาน
อ.ชานุมาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

50 80 3 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

21 ขุดลอกหนองด่ัง  บ้านหนองด่ัง  
 หมู ่11  ต.จานลาน   อ.พนา  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

75 85 4 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

311



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

22 ขุดลอกหนองตาใกล้  บ้านผึ ง  
หมี ่4  ต.จานลาน   อ.พนา  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

45 55 4 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

23 ขุดลอกล าห้วยร่องไก่ ต าบลพระ
เหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 1,000 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

24 ขุดลอกล าห้วยยาง  ต าบลพระ
เหลา อ.พนา
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 1,000 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

312



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

25 ขุดลอกล าห้วยพระเหลา  ต าบล
พระเหลา อ.พนา
 จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 1,000 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

26 ขุดลอกล าห้วยละโอง  ชุมชนนา
วัด  ต าบลนาวัง  อ.เมือง  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

30 1,000 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

27 ขุดลอกล าห้วยหว้า บ้านค าข่า 
หมูท่ี ่4   ต าบลสร้างถ่อน้อย   
อ.หัวตะพาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

12 1,300 4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

313



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

28 ขุดลอกหนองแคน  บ้านสร้างถ่อ
ใน หมูท่ี ่3,13  ต าบลสร้างถ่อ
น้อย   อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

80 250 3 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

29 ขุดลอกหนองหิน  บ้านนาคู  หมู่
ที ่9  ต าบลสร้างถ่อน้อย  
 อ.หัวตะพาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

80 150 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

30 ขุดลอกห้วยค ามะอี  บ้านสร้าง
ถ่อใน หมูท่ี ่3,13  ต าบลสร้าง
ถ่อน้อย   อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

4 2,000 2 560,000 560,000 560,000 560,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

314



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

31 ขุดลอกหนองปู่ตา  บ้านสร้างถ่อ
ใน หมูท่ี ่3,13  ต าบลสร้างถ่อ
น้อย   อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

60 90 3 586,000 586,000 586,000 586,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

32 ขุดลอกหนองปากห้วยนา  
บ้านคึมน้อย  หมูท่ี ่5  ต าบล
สร้างถ่อน้อย   อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

60 500 3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

33 ขุดลอกหนองไฟฟ้า  บ้านใหม่
พัฒนา  หมูท่ี ่10  ต าบลสร้าง
ถ่อน้อย   อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

50 300 3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

315



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

34 ขุดลอกล าห้วยวังเวินตอนล่าง   
บ้านสร้างถ่อใน  หมูท่ี ่3,13  

ต าบลสร้างถ่อน้อย   
อ.หัวตะพาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

93 287 3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

35 ขุดลอกหนองเซเฒ่า  บ้านใหม่
พัฒนา  หมูท่ี ่10  ต าบลสร้าง
ถ่อน้อย   อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

80 500 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

36 ขุดลอกล าห้วยเหมือง  บ้านค า
น้อย  หมูท่ี ่2  ต าบลสร้างถ่อ
น้อย   อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

100 300 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

316



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

37 ก่อสร้างแก้มลิงโคกสองสลึง 
ต าบลลือ     อ.ปทุมราชวงศา  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เนื อที ่10 

 ไร่
25,000,000 25,000,000 25,000,000 - ร้อยละที่

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

38 ขุดลอกหนองนกเขียน  ต าบลค า
พระ      อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

60 150 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

39 ขุดลอกล าห้วยเสงาะ  หมูท่ี ่9 

บ้านค านกกก  ต าบลโคกก่ง  
อ าเภอชานุมาน  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

40 700 4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

317



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

40 ขุดลอกคลองกุดยาว  หมูท่ี ่1 

ต าบลพนา  อ าเภอพนา  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

8 116 4 325,000 325,000 325,000 325,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

41 ขุดลอกห้วยกุดพระเหลา (ห้วย
สวาสด์ิ)หมู่1,8 ต าบลพนา  
อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

13 800 3 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

42 ขุดลอกล าห้วยบ่อบัหล่ า  บ้าน
หนองแสงต าบลรัตนวารี  
อ าเภอหัวตะพาน  จงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

6 1,500 3 315,000 315,000 315,000 315,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

318



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

43 ขุดลอกหนองผือ  บ้านโนนแคน 
 หมูท่ี ่7,12  ต าบลสร้างถ่อน้อย 
  อ.หัวตะพาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

90 200 3 1,957,000 1,957,000 1,957,000 1,957,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

44 ขุดลอกหนองกรุง  บ้านหนองเทา
 หมูท่ี ่2  ต าบลจกิดู่  อ.หัว
ตะพาน  จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

50 70 4 350,000 350,000 350,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

45 ขุดลอกหนองต่อ  บ้านหนองเทา
 หมูท่ี ่2  ต าบลจกิดู่  อ.หัว
ตะพาน   จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

40 40 4 150,000 150,000 150,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

319



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

46 ขุดลอกหนองกวาง  บ้านหนอง
ยอ หมูท่ี ่3  ต าบลจกิดู่ 
อ.หัวตะพาน   จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

25 35 4 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

47 ขุดลอกหนองสองห้อง บ้าน
หนองยอ หมูท่ี ่3  ต าบลจกิดู่  
อ.หัวตะพาน   จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

35 60 4 180,000 180,000 180,000 180,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

48 ขุดลอกหนองผ า  บ้านโพนขวาว
 หมูท่ี ่4  ต าบลจกิดู่ 
อ.หัวตะพาน   จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

30 70 4 180,000 180,000 180,000 180,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

320



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

49 ขุดลอกหนองกลาง  บ้านโพน
ขวาว หมูท่ี ่4  ต าบลจกิดู่
อ.หัวตะพาน   จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

40 50 4 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

50 ขุดลอกหนองอาง  บ้านโพน
ขวาว หมูท่ี ่4  ต าบลจกิดู่ 
อ.หัวตะพาน   จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

35 50 4 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

51 ขุดลอกหนองหล่มน้อย         
บ้านโพนขวาว หมูท่ี ่4
ต าบลจกิดู่   อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

50 50 4 250,000 250,000 250,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

321



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

52 ขุดลอกหนองทางขาว  หมูท่ี ่5  

ต าบลจกิดู่    อ.หัวตะพาน   
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

45 50 4 230,000 230,000 230,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

53 ขุดลอกหนองซ าแฮด  หมูท่ี ่1  

หมู ่5 หมู ่7 ต าบลนาจกิ 
 อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

70 150 3 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

54 ขุดลอกล าห้วยนาไฮ  หมูท่ี ่1,3,4

  ต าบลดอนเมย  อ าเภอเมือง  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

20 5,000 3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

322



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

55 ขุดลอกหนองเสียว   หมูท่ี ่2  

บ้านดอนขวัญ  ต าบลพนา  
อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

120 265 3 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

56 ขุดลอกหนองบักตู้  บ้านนาจกิ  
ต าบลนาจกิ  อ าเภอเมือง   
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

70 140 4 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

57 ขุดลอกห้วยนาไฮ บ้านหนองนา
เทิง บ้านโนนผึ ง   ต าบลนาจกิ  
อ าเภอเมือง   จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

15 3,000 3 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

323



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

58 ขุดลอกหนองหอยใหญ่ หมู ่2  

ต าบลเค็งใหญ่   อ าเภอเมือง   
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

100 100 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

59 ขุดลอกล าห้วยทราย
บ้านสายนาดง  หมูท่ี ่6
ต าบลโคกก่ง  อ าเภอชานุมาน 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

80 200 3 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

60 ขุดลอกล าห้วยทราย บ้านห้วยซ า
  หมูท่ี ่13  ต าบลโคกก่ง  
อ าเภอชานุมาน 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

20 600 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

324



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.1 แผนงาน  ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน  าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 305 - 325)

ที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02 

61 ขุดลอกท านบห้วยไร่ หมูท่ี ่2  

บ้านดอนขวัญ ต าบลพนา  
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

170 270 3 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

62 ขุดลอกหนองสาธารณะ หมูท่ี ่3 

 บ้านม่วงสวาสด์ิ ต าบลพนา  
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน  า
ส าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

13 237 3 105,000 105,000 105,000 105,000 - ร้อยละที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

รวม  259  โครงการ - 53,011,000 98,769,000 130,749,000 130,749,000 130,749,000-

325



2561 2562 2563 2564 2565

กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บูรณะแหล่งน ้าทีอ่ยูใ่นความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร 
ประชาชนทัว่ไปได้ อุปโภค 
 บริโภค เพราะปลูกและ
เลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

2 ปรับปรุงสระน ้าบ้านค้าโพน หมู ่
3 ต.ค้าโพน อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร 
ประชาชนทัว่ไปได้ อุปโภค 
 บริโภค เพราะปลูกและ
เลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

130 185 4 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

3 ปรับปรุงสระน ้าบ้านหินกอง หมู ่
9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร 
ประชาชนทัว่ไปได้ อุปโภค 
 บริโภค เพราะปลูกและ
เลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

130 220 4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.2 แผนงาน  บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน ้าส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 326 - 327)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 


(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวชี วัด
(KPI)

จ้านวน  38  แห่ง

แบบ ผ. 02 
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.2 แผนงาน  บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน ้าส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 326 - 327)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 


(ผลผลิตของโครงการ) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ตัวชี วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าล้น  
ล้าห้วยละโอง  ชุมชนนาวัด  
ต้าบลนาวัง อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร 
ประชาชนทัว่ไปได้ อุปโภค 
 บริโภค เพราะปลูกและ
เลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ
ตามก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

รวม  18  โครงการ - 4,900,000 4,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000

1 แห่ง

-
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดสระน ้าวัดสุวรรณโนริช 
บ.ค้าสร้างบ่อ  ต.น ้าปลีก 
อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

120 120 4.00 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

2 ขุดสระน ้าหนองแฝก บ.ดงบัง 
หมู ่3 หมู ่10 ต.น ้าปลีก 
อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

150 200 4.00 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

3 ขุดลอกสระน ้า หมู ่2 และหมู ่
9 บ้านบ่แบุ   ต้าบลไก่ค้า  
อ้าเภอหัวตะพาน  
จงัหวัดอ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

50 80 3.00 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.3 แผนงาน  ขุดสระน ้าส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 328 - 330)

ที่

แบบ ผ. 02 
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.3 แผนงาน  ขุดสระน ้าส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 328 - 330)

ที่

แบบ ผ. 02 

4 ขุดสระน ้าดอนเจา้ปู่  บ้านโนน
ผักหวาน  หมูท่ี ่7  ต้าบลจกิดู่ 
   อ.หัวตะพาน 
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

60 60 3.50 350,000 350,000 350,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

5 ขุดลอกสระน ้าวัดสิริโนนเมือง 
 หมูท่ี ่1  ต้าบลนาจกิ  
อ้าเภอเมือง  จงัหวัด
อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

20 5,000 4.00 893,000 893,000 893,000 893,000 893,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

6 โครงการขุดสระน ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมือง
อ้านาจเจริญ อ้าเภอเมือง 
จงัหวัดอ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง
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กว้าง(ม.) ยาว (ม.) ลึก(ม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.3 แผนงาน  ขุดสระน ้าส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 328 - 330)

ที่

แบบ ผ. 02 

7 ขุดลอกขยายสระน ้าวัดศิริโนน
เมือง บ้านนาจกิ หมู ่1 ต้าบล
นาจกิ  อ้าเภอเมือง จงัหวัด
อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

70 140 4.00 893,000 893,000 893,000 893,000 893,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

รวม  31  โครงการ - 6,586,000 8,886,000 9,236,000 9,236,000 9,236,000-
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยสวาสด์ิ 
หมู1่ ต้าบลพนา  อ้าเภอพนา  
จงัหวัดอ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

670,000 670,000 670,000 670,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

2 ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยบ่อ 
บ้านไก่ค้า ต้าบลไก่ค้า
อ้าเภอเมือง  จงัหวัดอ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

3 ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยบ่อ 
บ้านเชือก หมู ่4 ต้าบลนาจกิ 
อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

854,000 854,000 854,000 854,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.4 แผนงาน  ก่อสร้างฝายน ้าล้น ส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 331 - 335)

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
 1 แห่ง

 1 แห่ง

 1 แห่ง

ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.4 แผนงาน  ก่อสร้างฝายน ้าล้น ส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 331 - 335)

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

4 ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยยาง 
หมู ่8 บ้านหนองแสง
ต้าบลห้วยไร่ อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

5 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้ากุดน ้าใส 
บ้านจานลาน ต้าบลจานลาน
อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

6 ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. ล้าห้วย
ปลาแดก บ้านยางค้า หมู ่6  

ต.น ้าปลีก  อ.เมือง  
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

800,000 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

 1 แห่ง

 1 แห่ง

 1 แห่ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.4 แผนงาน  ก่อสร้างฝายน ้าล้น ส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 331 - 335)

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

7 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล.

 ล้าห้วยจนัลัน  บ.โคกสว่าง ม.4

 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน ้าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
 - มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมได้

กองช่าง

8 โครงการสร้างฝายน ้าล้น คสล. 

ล้าห้วยปลาแดก  บ.โคกค่าย ม.5

 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีทางทีม่าตรฐานในการ
ใช้สัญจร ไป-มา และเพ่ิมช่อง
ระบายน ้าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

เกิดความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
 - มาและขนส่งสินค้า
การเกษตรของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมได้

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วย
สวาสด์ิ หมู่1 ต้าบลพนา  
อ้าเภอพนา  จงัหวัดอ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

670,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่างกว้าง 3 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 2 เมตร

 1 แห่ง

 1 แห่ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.4 แผนงาน  ก่อสร้างฝายน ้าล้น ส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 331 - 335)

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

10 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นล้า
ห้วยบ่อ บ้านไก่ค้า ต้าบลไก่ค้า  
อ้าเภอเมือง  จงัหวัดอ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

1,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น ้าล้น  ล้าห้วยละโอง  
ชุมชนนาวัด  ต้าบลนาวัง 
อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

1,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วย
บ่อ บ้านเชือก หมู ่4 ต้าบลนาจกิ
 อ.เมือง จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

854,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

 1 แห่ง

 1 แห่ง

 1 แห่ง

334
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.4 แผนงาน  ก่อสร้างฝายน ้าล้น ส้าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย (หน้า 331 - 335)

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

13 โครงการ ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้า
ห้วยยาง หมู ่8  บ้านหนองแสง 
ต้าบลห้วยไร่ อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

500,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

14 โครงการ ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า
กุดน ้าใส บ้านจานลาน ต้าบล
จานลาน อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

2,000,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล.

 ล้าห้วยปลาแดก บ้านยางค้า 
หมู ่6  ต.น ้าปลีก  อ.เมือง  
จ.อ้านาจเจริญ

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

800,000 - ร้อยละที่
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ก้าหนด
- วัสดุทีใ่ช้
ได้มาตรฐาน

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

รวม  39  โครงการ - 5,824,000 6,824,000 7,824,000 6,824,000 6,824,000-

 1 แห่ง

 1 แห่ง

 1 แห่ง
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ฉ. 3

ฉ. 3

เล่มแรก
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เล่มแรก

เล่มแรก

เล่มแรก
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เล่มแรก

เล่มแรก

เล่มแรก
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เล่มแรก
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340



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจดัการน ้าเพ่ือ
การเกษตรด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

เพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร ประชาชน
ทัว่ไปได้ อุปโภค  บริโภค 
เพราะปลูกและเลี ยงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย

10,000,000 10,000,000 10,000,000  จ้านวน 
ร้อยละ 100 

 ของพื นที ่ 
ด้าเนินการ

ประชาชนทัว่ไปได้ 
อุปโภค  บริโภค 
เพาะปลูกและเลี ยง
สัตว์ และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยได้

กองช่าง

รวม  3  โครงการ - 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
จงัหวัดอ้านาจเจริญ

-

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่3
         4. ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4.5 แผนงาน  การบริหารจดัการน ้าเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์(หน้า 336)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี วัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

336



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจติอาสาตามแนว 
พระราชด าริ

1.เพ่ือความสมัครสมาน
สามัคคีของคนในชุมชนและ
ของคนไทยทุกคน
2.เพ่ือการด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพ่ือพัฒนา
พ้ืนทีใ่นชุมชนต่างๆให้มีความ
เจริญเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอยา่งถาวร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พ้ืนที่
สาธารณะ
ประโยชน์
ได้รับการ
พัฒนาใน
ชุมชน เพ่ือ
ความเป็นอยุ่
ทีดี่ของชุมชน

1.คนในชุมชนมีความ
สมัครสมานสามัคคี
ในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน
2.ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
จดัท าโครงการ เพ่ือ
ความเป็นอยูท่ีดี่ของ
คนในชุมชน

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
คุณภาพทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม

1.เพ่ือปลูกต้นไม้และปลูกป่า
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ป่าไม้
2.เพ่ือดูแลอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
สภาพแหล่งน้ าคูคลอง ใน
พ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ
3.เพ่ือดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอ่ืนๆ ให้คงอยู่
อยา่งยัง่ยนื

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิง่แวดล้อม 
ในจงัหวัด
อ านาจเจริญ 
ได้รับการ
ดูแล อนุรักษ์
 ฟ้ืนฟู  ให้คง
อยูอ่ยา่งยัง่ยนื

ดูแลอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ให้
คงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

รวม  10  โครงการ - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. ยทุธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.1 แผนงาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งเหมาะสม (หน้า 337)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

-

ตัวช้ีวัด (KPI)

ชุมชนในจงัหวัดอ านาจเจริญ

7 อ าเภอ จงัหวัดอ านาจเจริญ

แบบ ผ. 02 

337



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจดัการขยะแบบ
มีส่วนร่วม

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บรหิารจดัการขยะในพ้ืนที่ ลด
งบประมาณเพ่ือการจดัการขยะมูล
ฝอย และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
2. เพ่ือรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ
จากต้นทาง ส่งเสรมิกระบวนการ
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการ
จัดการขยะและดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อม
3. เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา
 มีการปรบัสภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มี
งบประมาณ
ด าเนินการ 
ร้อยละ 100

1. การบรหิารจัดการขยะ
ในพ้ืนที่ ลดงบประมาณ
เพ่ือการจัดการขยะมูล
ฝอยและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
2. มีการคัดแยกขยะจาก
ต้นทาง ส่งเสรมการมีส่วน
รว่มของประชาชนใน
การจัการชยะและ
สิ่งแวดล้อม
3. สภาพแวดล้อมน่าอยู ่
ปราศจากขยะ ลดแหล่ง
เกิดโรค

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. ยทุธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.2 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม (หน้า 338 - 340)

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและตัวแทนจากชุมชน 
จ านวน 100 คน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

338



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. ยทุธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.2 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม (หน้า 338 - 340)

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

2 พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
บริหารจดัการสิง่แวดล้อม

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การบริหารจดักาขยะมูลฝอยใน
เขตพ้ืนทีจ่งัหวัดอ านาจเจริญ
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการมูลฝอยชุมชน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหน่วยงานภาครัฐใน
จงัหวัดอ านาจเจริญโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการมูลฝอยจากชุมชน
3. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์จดัการมูลฝอย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มี
งบประมาณ
ด าเนินการ 
ร้อยละ 100

มีวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน 
โครงการบริหาร
จดัการบ่อก าจดัมูล
ฝอยและสิง่ปฏิกูลรวม
 อยา่งเพียงพอ

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 64 

แห่ง

339



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. ยทุธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.2 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม (หน้า 338 - 340)

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ. 02 

3 โครงการจดัการของเสียอันตราย
จากชุมชนจงัหวัดอ านาจเจริญ

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดแยกของเสียอันตราย
จากชุมชน
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการ
บริหารจดัการของเสีย อันตราย
จากชุมชนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงาน
ภาครัฐในจงัหวัดอ านาจเจริญ
3. ของเสียอันตรายจากชุมชน
ของจงัหวัดอ านาจเจริญ ได้รับ
การรวบรวมและส่งก าจดัอยา่ง
ถูกวิธี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มี
งบประมาณ
ด าเนินการ 
ร้อยละ 100

1. ประชาชนในพ้ืนที่
โครงการ มีการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
การมีส่วนรว่มในการ
คัดแยกของเสีย
อันตรายจากชุมชน
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหน่วยงานที่
เข้ารว่มโครงการ มีการ
ด าเนินการที่ถูกวิธี
3. ปัญหาของเสีย
อันตรายจากชุมชน มี
การจัดการอยา่งเป็น
ระบบ ครบวงจร

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

4 โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการคัด
แยกขยะ

1. เพ่ือลดปริมาณขยะในจงัหวัด
อ านาจเจริญ
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน
การก าจดัขยะประเภทต่าง ๆ 
อยา่งถูกวิธี
3. เพ่ือให้ชุมชนบริหารจดัการ
ขยะด้วยตนเอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มี
งบประมาณ
ด าเนินการ 
ร้อยละ 100

1.ปริมาณขยะใน
จงัหวัดลดลง
2. ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ในการจดัการขยะ
มากข้ึน

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

รวม  20  โครงการ - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

ตัวแทนชุมชนในจงัหวัด
อ านาจเจริญ  จ านวน 100 คน

มีการรณรงค์ รวบรวมของเสีย
จากชุมชน จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ทุกแห่ง หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในจงัหวัดอ านาจเจริญ
ไปก าจดัอยา่งถูกหลักวิชาการ 
อยา่งน้อย ปีละ 1 ครั้ง

-
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
สามสี บ.หนองสามสี ต.หนอง
สามสี  อ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

เพ่ือเป็นการปรับปรุงให้เป็น
สถานทีพั่กผ่อน และเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนทีม่ีสถานทีใ่นการออก
ก าลังกาย

500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  100 

ปรับปรุงให้เป็น
สถานทีพั่กผ่อน และ
เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนทีม่ี
สถานทีใ่นการออก
ก าลังกาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย มีพ้ืนที่
พักผ่อนและออกลัง
กาย ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วยกระกับการ
เป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน

กองช่าง

2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ในจงัหวัด
อ านาจเจริญ

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 ของ
การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์สามารถ
ดึงนักท่องเทีย่วเข้า
มาเทีย่วในจงัหวัด
อ านาจเจริญได้

1.มีการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทีย่ว 
2.กระตุ้นธรุะกิจการ
ท่องเทีย่วภายใน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
3. มีการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

ฝ่าย
บริหารงาน

ทัว่ไป/

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

3 ปรับปรุง บ ารุง ดูแลรักษาสวน
พุทธอุทยาน และรอบๆบริเวณ
ส านักงานกองช่าง (ดงสีบู)

1. เพ่ือปรับปรุง บ ารุงดูแล
รักษาสวนพุทธอุทยาน  
ต าบลโนนหนามแท่ง
2. เพ่ือปรับปรุง บ ารุงดูแล
รักษาสวนรอบๆบริเวณ
ส านักงานกองช่าง (ดงสีบู) 

 ต าบลไก่ค า

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีงบประมาณ
ด าเนินการ ร้อยละ 
100

1. มีการปรับปรุง 
ดูแล บ ารุงรักษา 
สวนพุทธอุทยาน 
อยา่งสม่ าเสมอ
2. เป็นสถานที่
พักผ่อน หยอ่นใจ 
และออกก าลังกาย

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

ตัวช้ีวัด (KPI)

พัฒนาการท่องเทีย่ว พัฒนา
ในจงัหวัดอ านาจเจริญให้มี
มาตฐานเป็นทีย่อมรับ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

1. สวนพุทธอุทยาน ต าบล
โนนหนามแท่ง 1 แห่ง 
2.รอบ ๆ บริเวณส านักงาน
กองช่าง 
(ดงสีบู) ต าบลไก่ค า 1 แห่ง
3. เกาะจติรกูฏอ่างเก็บน้ า
พุทธอุทยาน 1 แห่ง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. ยทุธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.3 แผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว (หน้า 341 - 343)

ที่

1. ก่อสร้างถนน คลส. 

รอบหนองสามสี 
2. ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ริมน้ า หมูท่ี ่2

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. ยทุธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.3 แผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว (หน้า 341 - 343)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ
จติรกูฏอ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน

1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเกาะจติรกูฏอ่างเก็บ
น้ าพุทธอุทยาน
2. เพ่ือให้เกาะจติรกูฏอ่าง
เก็บน้ าพุทธอุทยานมีความ
สะอาด สวยงาม เหมาะแก่
การท่องเทีย่วพักผ่อนอยู่
เสมอ

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีงบประมาณ
ด าเนินการ ร้อยละ 
100

1.ประชาชนชาว
จงัหวัดอ านาจเจริญมี
สวนสาธารณะ หรือ
แหล่งท่องเทีย่วแห่ง
ใหม่ทีส่วยงามหรือ
แหล่งท่องเทีย่วแห่ง
ใหม่ทีส่วยงาม2. เพ่ือ
เพ่ิมทัศนียภาพที่
สวยงามให้จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง
ฝ่ายสุขาภิบาล

และ
สิง่แวดล้อม

อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน 1 แห่ง

342
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเทีย่วและการบริการสูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่4
         5. ยทุธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

                5.3 แผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว (หน้า 341 - 343)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

5 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ทางประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วทาง
ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน    
2.เพ่ือประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในจงัหวัด
อ านาจเจริญ
3.เพ่ือจดัท าข้อมูลแหล่ง
ท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในจงัหวัด
อ านาจเจริญ

441,000 441,000 441,000 441,000  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วทาง
ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
และมีการ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐

1.ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
มีความรู้  ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรแ์ละ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณแีละภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน    
2.มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรแ์ละ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณ ี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินใน
จังหวัดอ านาจเจรญิ  
ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รบัทราบ
3.มีการจดัท าข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรแ์ละ
ศิลปวัฒนธรรม  

กอง
การศึกษาฯ

รวม  19  โครงการ - 0 8,941,000 10,941,000 10,941,000 10,941,000-

1.จัดฝึกอบรมให้ความรูก้าร
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรแ์ละศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
2.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
 เช่น เว็ปไซด์,ป้ายประชาสัมพันธ์ 
อบจ.,วารสาร,แผ่นพับ ฯลฯ
3.จัดท าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรแ์ละศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
4.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเป็น
การส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตรแ์ละศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  และภูมิปัญญาของ
จังหวัด   

343



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดให้
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการจดัการองค์กร
หรือสิง่แวดล้อม 
2. เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ 
3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
คุณธรรม และจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัด และ
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดที่
เข้ารับการอบรม
สัมมนาตาม
โครงการฯ

1. บุคลากรขององค์กรได้รบั
ความรูแ้ละวิทยาการใหม่ๆ
เก่ียวกับการจัดการองค์กร
หรอืสิ่งแวดล้อม
2. บุคลากรมีความพรอ้มใน
การรองรบัการถ่ายโอนภารกิจ
และงบประมาณจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. สรา้งความสัมพันธ์ ความ
สามัคคี ความเข้าใจอันดี
ระหว่างคณะผู้บรหิารสมาชิก
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
และข้าราชการองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัด

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล /

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
ข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

แบบ ผ. 02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานในประเทศ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติราชการ
2. เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ 
3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
คุณธรรม และจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ
 ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทีผ่่าน
การอบรมสัมมนา 
ตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานใน
ประเทศ

1. บุคลากรขององค์กรได้รบั
ความรู ้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติราชการ 
2. บุคลากรมีความพรอ้มใน
การรองรบัการถ่ายโอนภารกิจ
และงบประมาณจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3. สรา้งความสัมพันธ์  ความ
สามัคคี ความเข้าใจอันดี
ระหว่างคณะผู้บรหิาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จรยิธรรม 
มีความส านึกต่อหน้าที่และ
รบัผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล /

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ข้าราชการ 
ลูกจา้งและพนักงานจา้งของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญและ
คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญได้รับการ
ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และพัฒนาคณะ
ผู้บริหาร  ข้าราชการ  
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง 
 และลูกจา้งผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดให้
มีประสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
และวิทยาการสมัยใหม่
3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ  
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะผู้บริหาร  
พนักงานจา้ง และ
ลูกจา้งผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ได้รับ
การฝึกอบรมอยา่ง
น้อย ปีงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง

1. บุคลากรขององค์กร
ได้รบัความรู้และวิทยาการ
ใหม่ ๆ ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
2. สรา้งความสัมพันธ์ 
ความสามัคคีความเข้าใจ
อันดีระหว่างคณะผู้บรหิาร 
ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า
และพนักงานจา้ง
3. บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีความส านึกต่อ
หน้าที่และรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล /

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง
และลูกจา้งผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ได้รับการ
อบรมพัฒนา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

4 โครงการฝึกอบรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามหลักสูตรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดให้
มีความรู้และประสบการณ์
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ฯที่
ก าหนดใหม่ 
2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ประสิทธภิาพของบุคลากร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน มี
ความรู้ความเข้าใจ
และมีประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

1. บุคลากรขององค์กร
ได้รับความรู้และระเบียบ
 กฎหมาย 
2. บุคลากรมีความพร้อม
ในการรองรับการถ่าย
โอนภารกิจและ
งบประมาณจาก
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
3. บุคลากรมีการพัฒนา
สมรรถนะในแต่ละสาย
งาน

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล /

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

5 โครงการเพ่ือจา่ยเป็นค่า
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ (โบนัส) ส าหรับผู้
มีสิทธไิด้รับตามหลักเกณฑ์ที่
 ก.จ. หรือ ก.จ.จ. ก าหนด

เพ่ือจา่ยเป็นสวัสดิการให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญและ
เป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้
ปฏิบัติราชการฯ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการ  
ลูกจา้งประจ าและ
พนักงานจา้งใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทบ
อ่ืน ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

ข้าราชการ /
ลูกจา้งประจ า /พนักงาน
จา้ง  ทีม่ีผลการ
ปฏิบัติงานส าเร็จตาม
เป้าหมายได้รับประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (โบนัส)

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล /

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

เพ่ือจา่ยให้ข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า และพนักงาน
จา้ง ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจา้ง
และพนักงานจา้ง ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ได้รับการอบรม
ในหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับ
หน้าทีร่าชการตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

6 โครงการเงินช่วยค่า
ทุนการศึกษาฯ เพ่ือจา่ยเป็น
เงินทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน นักศึกษา  และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน นักศึกษา  และ
ผู้ด้อยโอกาส

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้รับทุนการศึกษา
ได้รับทุนครบ

นักเรียน  นักศึกษา  
และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
ทุนการศึกษา

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล /

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

7 เงินช่วยเหลือพิเศษ เพ่ือจา่ย
เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณี
ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด ผู้รับบ านาญ 
ลูกจา้ง และพนักงานจา้งถึง
แก่ความตาย

1. เพ่ือให้ข้าราชการ ผู้รับ
บ านาญ ลูกจา้ง และพนักงาน
จา้งขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัด  ได้รับเงินช่วยเหลือ
พิเศษ
2. เพ่ือให้ข้าราชการ  ลูกจา้ง 
และพนักงานจา้งขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ  ได้รับสวัสดิการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการ ผู้รับ
บ านาญ ลูกจา้ง 
และพนักงานจา้งถึง
แก่ความตาย

1. เพ่ือให้ข้าราชการ  
ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ  
ได้รับเงินช่วยพิเศษ
2.  เพ่ือให้ข้าราชการ  
ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ  
ได้รับสวัสดิการตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล /

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

จา่ยเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณี
ข้าราชการ ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้ง ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ เสียชีวิตทุกราย

นักเรียน  นักศึกษา  และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับทุนใน
การศึกษาต่อ
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

8 ค่าจา้งทีป่รึกษาด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนหรือผู้รับบริการ
จากการบริการขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ  ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ 
เช่ือมัน่และเช่ือถือ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

1. ท าให้การปฏิบัติงาน
ราชการขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการให้บรกิารกับประชาชน
หรอืผู้รบัการบรกิารเกิดความ
พึงพอใจและ เป็นที่พ่ึงในการ
แก้ไขปัญหาความต้องการ
ของการรบับรกิาร
2. ท าให้ลดข้ันตอนการบรกิาร
ให้มีความสะดวกรวดเรว็ยิง่ข้ึน
ในระยะเวลาอันสั้น

ส านักปลัดฯ
อบจ.อจ.

/

หน่วย
ตรวจสอบ

ภายใน

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บรกิาร
กับประชาชนหรอืผู้รบัการบรกิาร
เกิดความพึงพอใจและ เป็นที่พ่ึง
ในการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของการรบับรกิาร
2.  เพ่ือลดข้ันตอนการบรกิาร 
ให้มีความสะดวกรวดเรว็ยิ่งข้ึน
ในระยะเวลาอันสั้น
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

9 จดัหาค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของสมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ  เช่น
  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ
  ค่าเช้ือเพลิงหรอืพลังงานส าหรบั
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  
ค่าจ้างคนหาบหาม  และอ่ืน ๆ 
ท านองเดียวกัน  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่
จ าเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการเดินทาง
ไปราชการ  ที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
กิจการสภาองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดอ านาจเจรญิ  โดยให้เบิกจ่าย
ตามสิทธิซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
   ทีน่ าความรู้  
ความสามารถ  ที่
ได้รับจากการไป
ราชการประชุม 
อบรมหรือสัมมนา 
ฯลฯ  มาพัฒนา
ท้องถ่ินร้อยละ 100

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ มีค่าใช้จา่ย
ในการเดินทางไปราชการ
  และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด

กอง
กิจการสภาฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ      
ได้เข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน 
ฯลฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

10 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ และนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1. เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ และนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ
2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนกระบวนการทางการเมือง
 เป็นการส่งเสริมประชาธปิไตย

32,000,000 50,000 50,000 การด าเนินการ
เลือกต้ังเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง     ได้
จ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
 หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ตามที่
กฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 100

ได้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ และนายก
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

กอง
กิจการสภาฯ

ประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวัด
อ านาจเจริญ ได้รับทราบ
ข้อมูลอยา่งทัว่ถึง เพ่ือ
ตัดสินใจในการเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ และ
นายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

11 จดัหาค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน
ในประเทศของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรม  และ
ศึกษาดูงาน       ในประเทศ  
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ  เช่น 
ค่าลงทะเบียน  ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่า
เช่า ทีพั่ก  ค่ายานพาหนะ  
และค่าใช้จา่ยอ่ืน ๆ  โดยให้
เบิกจา่ยตามสิทธ ิ ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ

- - 350,000 350,000 350,000 จ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
  ทีน่ าความรู้  
ความสามารถที่
ได้รับจากการ
ฝึกอบรม  และเข้า
รับการฝึกอบรม  
และศึกษาดูงานใน
ประเทศมาพัฒนา
ท้องถ่ิน ฯลฯ  ร้อย
ละ 100

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ มีค่าใช้จา่ย
ในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์

กอง
กิจการสภาฯ

12 จดัหาค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของ
ข้าราชการลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ  ลูกจา้งประจ า  
และพนักงานจา้งในสังกัดกอง
กิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนบุคลากรที่
น าความรู้ 
ความสามารถ  ที่
ได้รับจากการเข้า
รับการฝึกอบรม
สัมมนาและ
การศึกษาดูงาน  มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100

ข้าราชการ  
ลูกจา้งประจ าและ
พนักงานจา้งมีค่าใช้จา่ย
ในการเดินทางไปราชการ
ได้รับสิทธปิระโยชน์ตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด

กอง
กิจการสภาฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ  
ได้รับการฝึกอบรม  และเข้า
รับการฝึกอบรม  และศึกษา
ดูงานในประเทศ

ข้าราชการ  ลูกจา้งประจ า   
 และพนักงานจา้ง ในสังกัด 
กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ      ได้เข้ารับ
การอบรม ประชุมสัมมนา 
ศึกษา ดูงาน ฯลฯ
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

13 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ (หลังเก่า)

1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ (หลังเก่า)
 ให้ดียิง่ข้ึน
2. เพ่ือให้มีสถานทีใ่นการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นสัดเป็นส่วน

- - 2,000,000 2,000,000 - อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
 (หลังเก่า) ได้รับ
การปรับปรุงให้ดี
ยิง่ข้ึน ร้อยละ 70 

ของพ้ืนที ่ปรับปรุง

1. มีการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ (หลังเก่า) 
ให้ดียิง่ข้ึน
2. มีสถานทีใ่นการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นสัดเป็นส่วน

กอง
กิจการสภาฯ

14 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
แผนและโครงการให้เกิด
ประสิทธผิล”

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจา้หน้าทีข่อง
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เข้าใจรูปแบบและหลักการ
ของแผนและโครงการ
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ให้องค์กรมีความ
เข้มแข็ง  และเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนข้าราชการ
และพนักงานจา้งที่
เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการเขียน
แผนและโครงการที่
ดีและมีประสิทธภิาพ

1. ข้าราชการและ
เจา้หน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
รับทราบแนวทาง
ด าเนินงานทีถู่กต้อง
2. การบริหารโครงการ
จะมีประสิทธผิลมากข้ึน
3. ติดตามประเมินผล
โครงการได้สะดวกและ
บรรลุเป้าหมายทีว่างไว้

กองแผนและ
งบประมาณ

ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ 
และพนักงานจา้งทีเ่ก่ียวข้อง 
 จ านวน  100  คน

ปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ (หลังเก่า) 
จ านวน 1 แห่ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

15 โครงการปรับปรุงห้องท างาน
กองแผนและงบประมาณ

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ภารกิจของกองแผนและ
งบประมาณ

200,000 - - 200,000 ร้อยละของ
บุคลากรมีความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน

1. บุคลากรมีความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
2. เกิดบรรยากาศทีดี่ใน
การปฏิบัติงาน

กองแผนและ
งบประมาณ

16 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการจดัท างบประมาณ

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการจดัท างบประมาณ

- 110,000 110,000 110,000 110,000 เชิงปรมิาณ
- ผู้เข้ารว่มโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 70 คน
เชิงคุณภาพ
-  ผู้เข้ารบัการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
ที่ถูกต้อง

ผู้ทีเ่ข้ารับการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
การจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี  ที่
ถูกต้อง

กองแผน
และ

งบประมาณ

17 โครงการประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเพ่ือบูรณาการการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรมทีม่ี
การประชุม
ประสานแผนระดับ
จงัหวัดอ านาจเจริญ

เกิดการบูรณาการการ
จดัท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กองแผนและ
งบประมาณ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของ
กองแผนและงบประมาณให้
ได้มาตรฐานและรองรับ
ระบบงาน   กองแผนและ
งบประมาณ  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจงัหวัดอ านาจเจริญ  
จ านวน  64  แห่ง

ข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

18 โครงการชุมเชิงปฏิบัติการ 
(ประชาคม) ในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1. เพ่ือรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนจงัหวัด
อ านาจเจริญ
2. เพ่ือก าหนดประเด็นการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  ประเด็นยทุธศาสตร์
  และกลยทุธในยทุธศาสตร์
การพัฒนาของจงัหวัด
อ านาจเจริญ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมไม่น้อย
กว่า   120  คน

ได้รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
น ามาจดัท าแผนงาน/

โครงการ เพ่ือจดัสรร
งบประมาณให้

กองแผนและ
งบประมาณ

19 โครงการทบทวนยทุธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จงัหวัดอ านาจเจริญ

1. ทบทวนแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  จงัหวัด
อ านาจเจริญ
2. เพ่ือก าหนดประเด็นการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
จดุมุง่หมายเพ่ือการพัฒนา

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนกิจกรรมที่
ได้จดัท าในการ
ทบทวนยทุธศาสตร์
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ใช้ยทุธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใน
แนวทางเดียวกัน  ท าให้
เกิดการบูรณาการการ
จดัท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินร่วมกัน

กองแผนและ
งบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ระดับจงัหวัด จงัหวัด
อ านาจเจริญ  และ
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ   จ านวน  70  

คน

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของทุกภาคส่วนในจงัหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน   200 

 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

20 โครงการจดัท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 - 2565

1. เพ่ือให้ทราบถึงแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  ทีจ่ะ
เกิดข้ึนจริงในพ้ืนทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
ปีงบประมาณ น้ัน
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน  ประสานงาน  
และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์การ บริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ  ใน
ปีงบประมาณ  น้ัน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนกิจกรรมทีไ่ด้
ใช้ในการจดัท า
แผนการด าเนินงาน

ท าให้ผู้บริหารมีเครื่องมือ
ในการบริหารงาน 
สามารถควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองแผนและ
งบประมาณ

21 โครงการจดัท าตัวช้ีวัด (KPI) 1. เพ่ือทบทวนยทุธศาสตร์
การพัฒนาของ อบจ.อจ.

2. เพ่ือใช้แผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นกรอบในการจดัท า
แผนพัฒนาสีปี่
3. เพ่ือจดัท าตัวช้ีวัดแผน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบจ.อจ.

50,000 50,000 168,000 50,000 50,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ
 มีแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาที่
สอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาจงัหวัด
อ านาจเจริญได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

1. ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.อจ.

สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
การพัฒนาจงัหวัด
อ านาจเจริญ
2. มีการก าหนดตัวช้ีวัด
ในการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบจ.อจ.

กองแผนและ
งบประมาณ

ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย
 และเจา้หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องใน
การจดัท าแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาของ อบจ.อจ.

แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561 - 2565  ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ สามารถท าให้
แล้วเสร็จได้  ภายในเดือน
ตุลาคม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

22 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ 
อบจ.อจ.

1. เพ่ือติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่
ปีของ อบจ.อจ.

2. เพ่ือก ากับดูแลการใช้
จา่ยเงินงบประมาณโครงการ
ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ
3. เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหาทีไ่ด้จากการ
ติดตามและประเมินผล
น าเสนอต่อผู้บริหาร อบจ.อจ.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกิจกรรม/

ระยะเวลาที่
สามารถด าเนินการ
ตามโครงการ

1. สามารถท าให้ทราบ
ความส าเร็จของ
โครงการต่างๆ ทีไ่ด้
ด าเนินการว่าประสบ
ผลส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายทีว่างไว้มาก
น้อยแค่ไหนเพียงใด
2. สามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไข 
และน ามาเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาของ 
อบจ.อจ.

กองแผนและ
งบประมาณ

23 โครงการจดัท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย

เพ่ือจดัต้ังงบประมาณรายจา่ย 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไป
ตามทีก่ฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสัง่  หรือหนังสือ
สัง่การกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  100 ของ
การจดัท าร่าง
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
งบประมาณส าเร็จ
ตามเป้าหมาย

ท าให้เกิดการจดัท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ

กองแผนและ
งบประมาณ

1. คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
อบจ.อจ.

2. บุคลากรในสังกัด อบจ.อจ.

จดัท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
 จ านวน  100  เล่ม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

24 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
การจดัเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาประสิทธภิาพการ
จดัเก็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ กฏหมายของทาง
ราชการทีก่ าหนดไว้
2. เพ่ือประโยชน์ในการวาง
แผนการบริหารงานการ
จดัเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ให้มี
ประสิทธภิาพและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีงบประมาณ
ด าเนินงาน ร้อยละ 
100

งบประมาณเพียง
พอทีจ่ะพัฒนาท้องถ่ิน
และมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานพัฒนาตาม
ยทุธศาสตร์ในด้านต่างๆ 
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองคลัง

25 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือใช้เป็นอาคารทีท่ าการ
บริหารราชการ และบริการ
ประชาชน

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000  ร้อยละ 100  ของ
พ้ืนที ่ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ

เป็นสถานทีใ่ช้ปฏิบัติ
ราชการ และรองรับการ
ให้บริการประชาชน

กองช่าง

เป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาประสิทธภิาพการ
จดัเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ ให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนและมรสถานะ
ทางการคลังเข้มแข็ง

จ านวน 1 แห่ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

26 ออกแบบก่อสร้างส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือออกแบบอาคารส านักงาน
ทีท่ าการบริหารราชการ และ
บริการประชาชน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ร้อยละ 100  ของ
พ้ืนที ่ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ

เป็นสถานทีใ่ช้ปฏิบัติ
ราชการ และรองรับการ
ให้บริการประชาชน

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือใช้เป็นอาคารทีท่ าการ
บริหารราชการ และบริการ
ประชาชน

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  ร้อยละ 100  ของ
พ้ืนที ่ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ

เป็นสถานทีใ่ช้ปฏิบัติ
ราชการ และรองรับการ
ให้บริการประชาชน

กองช่าง

28 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
กองช่าง ศูนยร์าชการที่2 

(ดงสีบู)  ต าบลไก่ค า  อ าเภอ
เมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานให้
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละ 100  ของ
พ้ืนที ่ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ

เป็นสถานทีใ่ช้ปฏิบัติ
ราชการ และรองรับการ
ให้บริการประชาชน

กองช่างจ านวน 1 แห่ง

จ านวน 1 แห่ง

จ านวน 1 แห่ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

29 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลพนา  
อ าเภอพนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถทีดี่ข้ึน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชิวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึน

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000  ร้อยละ 100  ของ
พ้ืนที ่ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความสามารถและ
พัฒนาการทีดี่   
ประชาชนในพ้ืนทีม่ี
คุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน

กองช่าง

30 โครงการสัมมนาทางวิชาการ
โครงการประสานแผนพัฒนา
การศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด
อ านาจเจริญ

เพ่ือประสานแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และเพ่ือบูรณา
การการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษา

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
 70 คน

เกิดการบูรณาการการ
จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กอง
การศึกษาฯ

1.ผู้บริหารท้องถ่ินทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จงัหวัดอ านาจเจริญ
2.หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

จ านวน 1 แห่ง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.1 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 344-361)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

31 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาสีปี่ (พ.ศ.

2561-2564)ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ

1.เพ่ือจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาสีปี่ (พ.ศ.

2561-2564)ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ 
2.เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0816.2/ว 6056 ลงวันที ่20 

ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาสีปี่
(พ.ศ.2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 
20 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.ได้แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ

กอง
การศึกษาฯ

รวม 137 โครงการ - 61,993,000 63,743,000 98,411,000 66,543,000 64,343,000-

1.คณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่ว
จงัหวัดอ านาจเจริญ           
2.ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ 
3.หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ประชา
สัมพันธร์ณรงค์   จดั
นิทรรศการให้ความรู้   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆทุกรูปแบบ จดั
ประชา
คมรับฟังความคิดเห็นใน
การพัฒนาท้องถ่ิน    

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนหรือกลุม่
องค์กรทุกภาคส่วน  มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ภาครัฐ รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ
 ได้รับความรู้  ความ
เข้าใจ  ลดความขัดแยง้
ในพ้ืนที ่ลดความเลือ่ม
ล้้า สร้างความสามัคคี

ประชาชนหรือกลุม่องค์กร
ทุกภาคส่วน  ได้มีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมภาครัฐ รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ ทีร่ัฐจดักิจกรรม 
จดับริการให้แก่ประชาชน 
 ได้รับความรู้  ความเข้าใจ
  ลดความขัดแยง้ในพ้ืนที ่
ลดความเลือ่มล้้า สร้าง
ความสามัคคี

กอง
กิจการสภาฯ

รวม  3  โครงการ - 0 0 200,000 200,000 200,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

-

การจดักิจกรรม ประชุม  
การอบรมสัมมนา ประชา
สัมพันธ ์รณรงค์   จดั
นิทรรศการให้ความรู้  จดั
เวทีประชุมประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็น ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
อยา่งน้อย  1  ครั้ง

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.2 แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารจดัการด้านงบประมาณ โดยยดึหลัก “ธรรมาภิบาล”   (หน้า 362)

ที่ โครงการ

แบบ ผ. 02 

362



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน

1. เพ่ือให้ความรู้ทางกฎหมาย
เก่ียวกับชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนทีค่วรรู้ และ
กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครอง
สิทธิ์ของประชาชน 
2. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถ่ิน และผู้ทีป่ระชาชน
ยอมรับนับถือทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
และทราบถึงวิธกีารไกล่เกลีย่
ประนีประนอมเพ่ือระงับข้อ
พิพาททีเ่กิดข้ึนได้

- - 100,000 100,000 100,000 อัตราส่วนผู้ที่
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมายต่อผู้
เข้ารับการ
อบรม

ผู้น าชุมชนผู้น า
ท้องถ่ินและ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายใกล้ตัวและที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพ่ิมมากข้ึน

ฝ่ายนิติการ
และการ
พาณิชย์

ส านักปลัด 
อบจ.อจ.

งบประมาณ
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.3 แผนงาน  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอยา่งยัง่ยนื (หน้า 363 - 364)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน
ประชาชนในจงัหวัดอ านาจเจริญ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

363



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.3 แผนงาน  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอยา่งยัง่ยนื (หน้า 363 - 364)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02 

2 โครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

1. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม
และวิธกีารท างานทีสุ่จริต
โปร่งใส
2. เพ่ือเสริมสร้างให้
ข้าราชการมีจติส านึก ค่านิยม
 และวัฒนธรรม เรื่องความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต มุง่มัน่ท างาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ
3. เพ่ือหาแนวทางในการ
ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

- - 100,000 100,000 100,000 อัตราส่วนผู้ที่
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมายต่อผู้
เข้ารับการ
อบรม

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดอ านาจเจริญ  ที่
เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจ
ระเบียบกฏหมาย ที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดอ านาจเจริญ  
ตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการประพฤติตนโดยยดึ
หลักคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายนิติการ
และการ
พาณิชย์

ส านักปลัด 
อบจ.อจ.

รวม  6  โครงการ - 0 0 200,000 200,000 200,000-

1. ข้าราชการและเจา้หน้าทีข่อง
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ
2. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอ านาจเจริญ
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม
ประชาธปิไตยในชุมชน

ให้ร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาท สิทธ ิและ
หน้าทีข่องตนเอง ตลอดจนการ
น าแนวทางไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข

- - 200,000 200,000 200,000 กลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาท สิทธ ิ
และหน้าทีข่องตนเอง 
เพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาท สิทธ ิและ
หน้าทีข่องตนเอง 
ตลอดจนการน า
แนวทางไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตาม
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์ทรง
เป็นประมุขเพ่ิมมาก
ข้ึน

กอง
กิจการสภาฯ

รวม  3  โครงการ - 0 0 200,000 200,000 200,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

จดักิจกรรม อบรมให้ความรู้ 
แก่กลุม่เป้าหมาย อยา่งน้อย
 1  ครั้ง  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

-

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวัดที ่5
         6. ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

                6.4 แผนงาน  ส่งเสริมประชาธปิไตย (หน้า 365)

ที่ โครงการ

แบบ ผ. 02 

365



ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 

     1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
     จังหวัดอ ำนำจเจริญ ต้ังอยู่ตอนล่ำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แยกออกจำก
จังหวัดอุบลรำชธำนีเมื่อวันท่ี  1  ธันวำคม  2536  โดยแยกออกจำกจังหวัดอุบลรำชธำนี  และจัดต้ังเป็น
จังหวัดท่ี 75 ของประเทศไทย จังหวัดอ ำนำจเจริญต้ังอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งท่ี 15 องศำ 30 ลิปดำเหนือ ถึง 16 
องศำ 30 ลิปดำเหนือ และเส้นแวงท่ี 104 องศำ 15 ลิปดำตะวันออก ถึง 105 องศำ 15 ลิปดำตะวันออก    
อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  ทำงรถยนต์  568  กิโลเมตร   มีพื้นท่ีท้ังส้ิน  3,162.038  ตำรำงกิโลเมตร   
อ ำเภอเมืองมีพื้นท่ีมำกท่ีสุดคือ 565.744 ตำรำงกิโลเมตร อ ำเภอท่ีมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุดคือ อ ำเภอลืออ ำนำจมี      
พื้นท่ี  193.830 ตำงรำงกิโลเมตร แบ่งกำรปกครองออกเป็น 7 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอ
ชำนุมำน อ ำเภอปทุมรำชวงศำ  อ ำเภอพนำ อ ำเภอเสนำงคนิคม อ ำเภอหัวตะพำน อ ำเภอลือ  จังหวัด
อ ำนำจเจริญมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้ำน ดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ท่ีอ ำเภอเลิงนกทำ และจังหวัดมุกดำหำร ท่ีอ ำเภอดอนตำล 

 ทิศใต้            ติดต่อกับ จังหวัดอุบลรำชธำนี ท่ีอ ำเภอเมืองจังหวัดอุบลรำชธำนี และอ ำเภอม่วง 
   สำมสิบ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวตำมแนวฝ่ังแม่น้ ำโขง  
   ผ่ำนอ ำเภอชำนุมำนเป็นระยะทำง 38 กิโลเมตร และติดต่อกับจังหวัดอุบลรำชธำนี 
   ท่ีอ ำเภอเขมรำฐ อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น และอ ำเภอตระกำรพืชผลจังหวัดอุบลรำชธำนี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ท่ีอ ำเภอป่ำต้ิว และอ ำเภอเลิงนกทำ 
 ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอ าเภอต่างๆ 
   อ ำเภอชำนุมำน   78     กิโลเมตร 
   อ ำเภอพนำ    47     กิโลเมตร 
   อ ำเภอหัวตะพำน   35    กิโลเมตร 
   อ ำเภอเสนำงคนิคม  22     กิโลเมตร 
   อ ำเภอปทุมรำชวงศำ   32     กิโลเมตร 
   อ ำเภอลืออ ำนำจ   22     กิโลเมตร 
  



2 

 

แผนที่ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 

      



3 

 

     
    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดอ ำนำจเจริญเป็นท่ีลุ่ม  จะมีเนินเขำเต้ียๆ  ทอดยำว
ไปจรดกับจังหวัดอุบลรำชธำนีในเขตอ ำเภอชำนุมำน  ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรำย  มีดินลูกรังบำงส่วน  
พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลปำนกลำงประมำณ  227  ฟุต (68 เมตร)  จำกสภำพภูมิประเทศ
ดังกล่ำว  สำมำรถแบ่งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ออกได้ดังนี้ 
  (1)  บริเวณรำบสูง  ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีสูง  บำงส่วนเป็นลูกคล่ืนลอนต่ืนหรือเนินเขำเต้ียๆ  
อยู่ในเขตอ ำเภอชำนุมำน  และอ ำเภอเสนำงคนิคม 

  (2)  บริเวณท่ีรำบ  มีลักษณะพื้นท่ีรำบถึงลูกคล่ืนลอนต่ืนเป็นแนวยำวตำมทิศตะวันออกถึง
ตะวันตก  อยู่ในเขตอ ำเภอเมือง  อ ำเภอพนำ  อ ำเภอปทุมรำชวงศำ  อ ำเภอหัวตะพำน  และอ ำเภอลืออ ำนำจ   
  ลักษณะภูมิสัณฐาน 

  จังหวัดอ ำนำจเจริญ  มีลักษณะภูมิสัณฐำน แบ่งออกได้ ดังนี้คือ  
  1) บริเวณท่ีเป็นสันดินริมน้ ำ (RIVER LEVEE)  เกิดจำกตะกอนล ำน้ ำท่ีพัดมำทับถม สภำพ
พื้นท่ีเป็นเนินสันดิน พบบริเวณสันดินริมฝ่ังแม่น้ ำโขง คือ อ ำเภอชำนุมำน และบริเวณสันดิน ริมฝ่ังล ำน้ ำเซบำย 
คือ อ ำเภอหัวตะพำน 
  2) บริเวณท่ีเป็นแอ่ง (DEPRESSION) หรือท่ีรำบหลังแม่น้ ำ (BACK SWAMP) เกิดจำกกำร
กระท ำของขบวนกำรน้ ำ  พบบำงแห่งในบริเวณล ำเซบำยของอ ำเภอหัวตะพำนจะมีน้ ำแช่ขังนำนในฤดูฝน 

3) บริเวณท่ีเป็นแบบลำนตะพักน้ ำ (TERRACE) ท่ีเกิดจำกกำรกระท ำของกระบวนกำรน้ ำ
นำนมำแล้ว  ประกอบด้วยบริเวณท่ีเป็นลำนตะพักล ำน้ ำระดับต่ ำ ระดับกลำง และระดับสูง  ลักษณะพื้นท่ีมีท้ัง
เป็นแบบท่ีรำบ แบบลูกคล่ืนลอนลำดจนถึงลูกคล่ืนลอนชัน  จะอยู่ถัดจำกบริเวณท่ีรำบลุ่มน้ ำท่วมถึงขึ้นมำพื้นท่ี
เหล่ำนี้จะพบได้ท่ัวไปของจังหวัด บำงแห่งใช้ส ำหรับท ำนำ บำงแห่งใช้ส ำหรับปลูกพืชไร่ 
     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอำกำศโดยท่ัวไป จังหวัดอ ำนำจเจริญจัดอยู่ในเขตอำกำศแบบ Tropical 

Savannah คือจะเห็นควำมแตกต่ำงของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่ำงชัดเจนมีช่วงกลำงวันยำวในฤดูร้อนและมี
อุณหภูมิสูงตลอดปีฤดูฝนเริ ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ถึงกลำงเดือนตุลำคม ฤดูหนำวเริ ่มตั ้งแต่เดือน
พฤศจิกำยนถึงมกรำคม  ส่วนฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน   

 ฤดูกาล 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ มี 3 ฤดู ดังนี้ 

  1) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภำคม ถึงเดือนตุลำคม เป็นระยะเวลำประมำณ 6 เดือน  
ระยะเวลำนี้เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนท่ีพัดมำจำกมหำสมุทร
อินเดีย  ในช่วงนี้จะมีฝนตกชุก และมักปรำกฏว่ำฝนจะท้ิงช่วงในเดือนมิถุนำยนถึงกรกฎำคม แต่ระยะกำรท้ิง
ช่วงไม่เหมือนกันในแต่ละปี และช่วงปลำยฤดูฝนมักจะมีพำยุดีเปรสช่ันพัดผ่ำนท ำให้มีฝนตกชุก  บำงปีอำจเกิด
ภำวะน้ ำท่วมแต่ไม่รุนแรงมำกนัก 
  2) ฤดูหนำว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ระยะเวลำประมำณ  3  
เดือน  โดยได้รับอิทธิจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนำวและแห้ง พัดมำจำกประเทศจีนท ำให้
อุณหภูมิลดต่ ำลง   
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3) ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ระยะเวลำประมำณ  3  
เดือน  ในช่วงนี้อุณหภูมิโดยท่ัวไปจะสูงขึ้น  ท ำให้อำกำศร้อนกว่ำปกติ  จะร้อนมำกท่ีสุดในช่วงเดือน
มีนำคม ถึงเดือนเมษำยน  ในระยะนี้จะมีพำยุโซนร้อนเกิดขึ้น  เนื่องจำกอำกำศเย็นจำกประเทศจีนได้
เคล่ือนตัวลงมำเป็นครั้งครำว  ท ำให้เกิดปะทะกับอำกำศร้อนของท้องถิ่น  เกิดเป็นแนวปะทะอำกำศ
เย็นท ำให้มีพำยุฝนฟ้ำคะนองขึ้น แต่ระยะเวลำไม่นำนนัก 

     1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทรำย มีดินลูกรังอยู่บำงส่วน  แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มดินไร่  พบกระจัดกระจำยอยู่ท่ัวไปในพื้นท่ีของจังหวัด และแบ่งกลุ่มดินไร่ออกเป็น 3 
กลุ่มย่อย ดังนี้ 
                               - กลุ่มดินไร่ทั่วไป พบในพื้นท่ีอ ำเภอชำนุมำน 
    - กลุ่มดินไร่ตื้น  พบในพื้นท่ีอ ำเภอชำนุมำน 
    - กลุ่มดินไร่ทรำย พบในพื้นท่ีอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ และอ ำเภอพนำ 
  2) กลุ่มดินไร่ทั่วไปคละดินนำท่ัวไป  พบในเขตอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอหัวตะพำน และ
อ ำเภอเสนำงคนิคม 
  3) กลุ่มดินพื้นท่ีสูงและภูเขำ  พบในเขตอ ำเภอชำนุมำน และอ ำเภอเสนำงคนิคม 
  4) กลุ่มดินเค็ม  พบกลุ่มดินเค็มน้อยในเขตอ ำเภอหัวตะพำน อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอ
ลืออ ำนำจ และอ ำเภอพนำ ดินเค็มจัดพบในอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 

 2. ด้านการเมืองการปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญแยกเป็นอ ำเภอ 7 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอชำนุมำน 
อ ำเภอปทุมรำชวงศำ  อ ำเภอพนำ อ ำเภอเสนำงคนิคม อ ำเภอหัวตะพำน อ ำเภอลืออ ำนำจมี  56 อ ำเภอ 607 

หมู่บ้ำน  31  ชุมชน ดังนี้ 
  1. อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ  มี  19 ต ำบล 194 หมู่บ้ำน 31 ชุมชน 

  2. อ ำเภอชำนุมำน  มี 5 ต ำบล 62 หมู่บ้ำน 

  3. อ ำเภอปทุมรำชวงศำ  มี 7 ต ำบล 37 หมู่บ้ำน 

  4. อ ำเภอพนำ มี 4 ต ำบล 56 หมู่บ้ำน 

  5. อ ำเภอเสนำงคนิคม  มี 6 ต ำบล 58 หมู่บ้ำน 

  6. อ ำเภอหัวตะพำน มี 8 ต ำบล 85 หมู่บ้ำน 

  7. อ ำเภอลืออ ำนำจ มี 7 ต ำบล 79 หมู่บ้ำน 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จ ำนวน 64 แห่งแบ่งออกเป็น  
  1) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  จ ำนวน   1   แห่ง   
  2) เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ   จ ำนวน    1   แห่ง 
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3) เทศบำลต ำบล  จ ำนวน  23   แห่ง ดังนี้ 
1. เทศบำลต ำบลชำนุมำน 

2. เทศบำลต ำบลโคกก่ง 
3. เทศบำลต ำบลปทุมรำชวงศำ 

4. เทศบำลต ำบลห้วย 

5. เทศบำลต ำบลนำป่ำแซง 
6. เทศบำลต ำบลหนองข่ำ 
7. เทศบำลต ำบลพนำ 
8. เทศบำลต ำบลพระเหลำ 

9. เทศบำลต ำบลน้ ำปลีก 

10. เทศบำลต ำบลนำยม 

11. เทศบำลต ำบลไก่ค ำ 

12. เทศบำลต ำบลนำวัง 
13. เทศบำลต ำบลนำหมอม้ำ 

14. เทศบำลต ำบลอ ำนำจ 

15. เทศบำลต ำบลโคกกลำง 
16. เทศบำลต ำบลดงมะยำง 
17. เทศบำลต ำบลเปือย 

18. เทศบำลต ำบลสำมหนอง 
19. เทศบำลต ำบลเสนำงคนิคม 

20. เทศบำลต ำบลสิริเสนำงค์ 

21. เทศบำลต ำบลหัวตะพำน 

22. เทศบำลต ำบลเค็งใหญ่ 
23. เทศบำลต ำบลรัตนวำรีศรีเจริญ 

  4) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  39   แห่ง  ดังนี้ 
1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำเขื่อนแก้ว 

2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสำร 

3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชำนุมำน 

4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อ 

5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำโพน 

6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลือ 

7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนงำม 

8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหว้ำ 

9. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนลำน 
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10. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพนำ 
11. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้กลอน 

12. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดปลำดุก 

13. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคึมใหญ่ 
14. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนเมย 

15. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแต้ 

16. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำปลีก 

17. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนโพธ์ิ 

18. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนหนำมแท่ง 
19. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำค้ำว 

20. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงนกทำ 

21. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยไร่ 
22. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะแซว 

23. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำพรวน 

24. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำจิก 

25. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำผือ 

26. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงบัง 
27. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่ขี 
28. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมด 

29. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเวียง 
30. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง 
31. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่สีสุก 

32. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสำมสี 

33. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไฮ 

34. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจิกดู่ 
35. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนเมืองน้อย 

36. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อน้อย 

37. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว 

38. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพระ 
39. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่ง 
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    2.2 การเลือกต้ัง 

  ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดอ ำนำจเจริญ ในวันอำทิตย์ท่ี 24 มีนำคม พ.ศ. 
2562  มีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  จ ำนวน  296,682  คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกต้ัง มีผู้มำใช้สิทธิเลือกต้ังท้ังหมด  
จ ำนวน  214,329  คน คิดเป็นร้อยละ 72.24 แบ่งเป็นบัตรดี  จ ำนวน  201,049 ใบ  คิดเป็นร้อยละ 93.80  
บัตรเสีย  จ ำนวน 11,152 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.21 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด จ ำนวน  2,128 ใบ คิดเป็นร้อย
ละ 0.99  

 3. ประชากร 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2561  มีจ ำนวนประชำกรท้ังส้ิน  378,621 คน แยกตำม
ลักษณะสถำนะของบุคคลผู้ท่ีมี สัญชำติไทย และมี ช่ืออยู่ ในทะเบียนบ้ำน เป็นชำย 186,822 คน              
หญิง 188,061 คน  ท่ีไม่ได้สัญชำติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน  ชำย 325 คน หญิง 425 คน ท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนกลำง (ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนดให้จัดท ำขึ้นส ำหรับ ลงรำยกำรบุคคลท่ี   ไม่
อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน)  ชำย 1,425 คน  หญิง 1,260 คน  และผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรย้ำย (ผู้ท่ีย้ำยออกแต่ยัง
ไม่ได้ย้ำยเข้ำ) เป็นชำย 198 คน หญิง 105 คน  มีจ ำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน  115,810 ครัวเรือน  โครงสร้ำง
ประชำกรเป็นชำวไทยอีสำน มีไทยเช้ือสำยจีน เช้ือสำยลำว และเช้ือสำยเวียดนำมอยู่เล็กน้อย 

   ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกร จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2561                
  

ที่มา : ระบบทำงกำรทะเบียน ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 21 
พฤษภำคม 2562 

    
 

 

 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  188,770  189,851  378,621 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ท่ีมีสัญชำติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้ำน 

 186,822  188,061  374,883 

-ผู้ท่ีไม่ได้สัญชำติไทย และมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำน 

 325  425  750 

-ผู้ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำง 
(ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง
ก ำหนดให้จัดท ำขึ้นส ำหรับ ลงรำยกำร
บุคคลท่ีไม่อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน) 

 1,425  1,260  2,685 

-ผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรย้ำย (ผู้ท่ีย้ำยออกแต่ยัง
ไม่ได้ย้ำยเข้ำ) 

 198  105  303 
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3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร  
              ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกร จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบย้อนหลัง  5 ปี 

อ าเภอ 
 ประชากร   อัตราการเปลี่ยนแปลง  

2557 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 

เมือง 
   

130,973  
   
131,224  

   
131,501  

   
131,818  

   
131,897  0.19 0.21 0.24 0.06 

ชานุมาน 
     
40,245  

     
40,877  

     
41,144  

     
41,465  

     
41,689  1.55 0.65 0.77 0.54 

ปทุมราช
วงศา 

     
48,072  

     
48,339  

     
48,472  

     
48,753  

     
48,933  0.55 0.27 0.58 0.37 

พนา 
     
28,186  

     
28,169  

     
28,121  

     
28,205  

     
28,208  -0.06 -0.17 0.30 0.01 

เสนางคนิคม 
     
40,923  

     
40,889  

     
41,019  

     
41,133  

     
41,149  -0.08 0.32 0.28 0.04 

หัวตะพาน 
     
50,071  

     
50,008  

     
49,958  

     
49,865  

     
49,853  -0.13 -0.10 -0.19 -0.02 

ลืออ านาจ 
     
36,910  

     
36,876  

     
36,905  

     
36,868  

     
36,892  -0.09 0.08 -0.10 0.07 

รวม 
   
375,380  

   
376,382  

   
377,120  

   
378,107  

   
378,621  0.27 0.20 0.26 0.14 

     ที่มา : ระบบทำงกำรทะเบียน ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 21 
พฤษภำคม 2562 

  
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตำรำงแสดงช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2561 (เฉพำะผู้มี                      
สัญชำติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 1,778 1,608 3,386 

1 - 5 ป ี 10,061 9,617 19,678 

6 - 10 ปี 11,245 10,774 22,019 

11 - 15 ปี 11,889 11,139 23,028 

16 - 20 ปี 12,814 12,076 24,890 

21 - 25 ปี 13,939 14,189 28,128 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

26 - 30 ปี 14,886 13,697 28,583 

31 - 35 ปี 13,834 13,090 26,924 

36 - 40 ปี 14,887 14,363 29,250 

41 - 45 ปี 15,548 15,489 31,037 

46 - 50 ปี 16,384 16,725 33,109 

51 - 55 ปี 14,210 14,534 28,744 

56 - 60 ปี 11,133 11,840 22,973 

61 - 65 ปี 8,627 9,124 17,751 

66 - 70 ปี 6,503 7,452 13,955 

71 - 75 ปี 4,101 4,907 9,008 

76 - 80 ปี 2,617 3,612 6,229 

81 - 85 ปี 1,380 2,276 3,656 

86 - 90 ปี 716 1,122 1,838 

91 - 95 ปี 200 344 544 

96 - 100 ป ี 62 67 129 

100 ปีขึ้นไป 8 16 24 

รวม 186,822 188,061 374,883 

     ที่มา : ระบบทำงกำรทะเบียน ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 21 
พฤษภำคม 2562 

  
4. สภาพทางสังคม 

     4.1 การศึกษา 

      มีระบบกำรศึกษำรูปแบบกำรศึกษำในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนต้ังแต่ก่อน
ประถมศึกษำไปจนถึงระดับอุดมศึกษำ โดยระดับประถมศึกษำจ ำนวน 258 แห่ง ระดับมัธยมศึกษำจ ำนวน 22 
แห่ง ระดับอุดมศึกษำ 2 แห่ง โรงเรียนเอกชน 14 แห่ง อำชีวศึกษำ 2 แห่ง  
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ตำรำงแสดงจ ำนวนสถำนศึกษำในจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

อ าเภอ 

สังกัด 

ระดับ
ประถมศึกษา 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

ระดับ 
อุดมศึกษา 

โรงเรียน 
เอกชน 

อาชีวศึกษา 

เมืองอ ำนำจเจริญ 84 9 2 9 1 
ชำนุมำน 26 2 - - - 
เสนำงคนิคม 23 2 - 1 - 
ปทุมรำชวงศำ 36 2 - - - 
พนำ 22 2 - 2 - 
หัวตะพำน 43 3 - - - 
ลืออ ำนำจ 24 2 - 2 1 
รวม 258 22 2 14 2 
ที่มา : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภำคม 2562 

  

สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีจ ำนวนท้ังส้ิน  6  โรงเรียน  ดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบำล 1 วัดเทพมงคล 

2. โรงเรียนเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ (พุทธอุทยำน) 
3. โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลน้ ำปลีก 

4. โรยงเรียนเทศบำลพนำ (สำมัคคีวิทยำ) 
5. โรงเรียนอนุบำลสำธิตเทศบำลพนำ (เทศบำล 2) 
6. โรงเรียนเทศบำลอ ำนำจ 

 

ตำรำงแสดง ข้อมูลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปี 2561 

ล าดับ
ท่ี 

อ าเภอ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(จ านวน) 
จ านวนเด็ก 2-5 ปี 

(คน) 

1 เมืองอ านาจเจริญ 54 2,204 
2 ชานุมาน 20 1,086 
3 ปทุมราชวงศา 38 1,164 
4 พนา 22 588 
5 ลืออ านาจ 21 732 
6 เสนางคนิคม 24 861 
7 หัวตะพาน 28 857 

 
รวม 207 7,492 

ที่มา : ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ ำนำจเจริญ  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2561 

      
 



11 

 

     4.2 สาธารณสุข 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีโรงพยำบำล 1 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน 6 แห่ง จ ำนวนเตียง 510 เตียง 
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 77 แห่ง ส ำหรับบุคลำกร จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีแพทย์ 70 คน ทันตแพทย์ 
24 คน เภสัชกร 51 คน พยำบำลวิชำชีพ 671 คน สัดส่วนบุคคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกร ได้แก่ แพทย์ 
1: 5,387 ทันตแพทย์ 1:15,713 เภสัชกร 1:7,395 พยำบำล 1:562 

  ตารางแสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ปี 2562 

ล าดับ อ าเภอ 
โรงพยาบาล 
(จ านวน) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (จ านวน) 

1 อ ำเภอเมือง 1 23 

2 อ ำเภอชำนุมำน 1 9 

3 อ ำเภอปทุมรำชวงศำ 1 11 

4 อ ำเภอพนำ 1 5 

5 อ ำเภอเสนำงคนิคม 1 8 

6 อ ำเภอหัวตะพำน 1 11 

7 อ ำเภอลืออ ำนำจ 1 10 

 
รวม 7 77 

 ที่มา : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ  ข้อมูล ณ วันท่ี  29  พฤษภำคม พ.ศ. 2559 

     ๔.๓ อาชญากรรม 

  ในปี 2560 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีคดีอำญำท่ีเป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  ท่ีรับแจ้ง 
จ ำนวน 10 รำย จับกุม จ ำนวน 9 รำย คดีประทุษร้ำยต่อชีวิต ร่ำยกำร และเพศ  ท่ีรับแจ้ง จ ำนวน 73 รำย 
จับกุม 70 รำย คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ ท่ีรับแจ้ง 147 รำย จับกุม  140 รำย คดีอ่ืนๆ ท่ีรับแจ้ง จ ำนวน 131 

รำย  จับกุม  73 รำย และเป็นคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหำยท่ีจับกุม จ ำนวน 5,413 รำย ผู้ต้องหำท่ีถูกจับกุม จ ำนวน 
6,124 รำย 

      ๔.๔ ยาเสพติด 
  สภำพปัญหำยำเสพติดจังหวัดอ ำนำจเจริญ ยังคงมีปัญหำด้ำนกำรลักลอบน ำเข้ำยำเสพติด    
ในพื้นท่ีอ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ เนื่องจำกเป็นรอยต่อพื้นท่ีอ ำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร และ
อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยแหล่งพักยำเสพติด ส ำคัญอยู่ท่ี เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต    
ส ำหรับพื้นท่ีตอนในยังมีกำรค้ำและแพร่ระบำดยำเสพติด  ยำบ้ำยังคงเป็นตัวยำหลักท่ีแพร่ระบำดในพื้นท่ี
จังหวัดอ ำนำจเจริญ  ประเภทยำเสพติดท่ีมีกำรน ำเข้ำ คือ ยำบ้ำ สัญลักษณ์บนหีบห่อ 2 ลักษณะ คือ Y1 หมึก
สีน้ ำเงิน มีพลำสติกใสห่อหุ้ม และ Y1 สีเขียว ห่อด้วยกระดำษกำว 

  1) การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด  ผลกำรจับกุมคดียำเสพติดท้ังหมด ห้วงเดือนตุลำคม 
2561–เมษำยน 2562 จ ำนวน   2,190  คดี กับห้วงเดือนตุลำคม 2560 - เมษำยน 2561  (1,721 คดี) พบว่ำ 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 27.25 อ ำเภอท่ีมีกำรจับกุมคดีค้ำยำเสพติดได้มำกท่ีสุด คือ อ ำเภอเมือง รองลงมำคือ อ ำเภอเส
นำงคนิคม และ อ ำเภอชำนุมำน  แต่ปริมำณของกลำงยำเสพติดท่ีจับกุมได้มำกท่ีสุด คือ อ ำเภอ     ชำนุมำน 
อ ำเภอเมืองเมือง และ อ ำเภอลืออ ำนำจ  อ ำเภอท่ีมีกำรจับกุมคดีแพร่ระบำดมำกท่ีสุด คือ อ ำเมือง อ ำเภอเส
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นำงคนิคม และ อ ำเภอชำนุมำน ตำมล ำดับ  ชนิดยำเสพติดท่ีมีกำรจับกุมมำกท่ีสุด คือ ยำบ้ำ คิดเป็นร้อยละ 
97.71 รองลงมำคือ กัญชำแห้ง คิดเป็นร้อยละ 1.19 และกัญชำสด คิดเป็นร้อยละ 0.78 
   

ตำรำงแสดงปริมำณของกลำงยำเสพติด  
อ าเภอ ปริมาณของกลางยาบ้า (เม็ด) 

ชำนุมำน 315,931 

ปทุมรำชวงศำ 4,017  
พนำ 276 

เมืองอ ำนำจเจริญ 21,566 

ลืออ ำนำจ 9,490 

เสนำงคนิคม 2,620 

หัวตะพำน 1,854 

รวม  355,754 

 ที่มา : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ  ข้อมูล ณ วันท่ี  29  พฤษภำคม พ.ศ. 2559 

 ราคายาเสพติด (โดยเฉลี่ย) 
 - สปป.ลำว  ยำบ้ำขำยส่ง 35,000-50,000 บำท/มัด (2,000 เม็ด)  
 - พื้นท่ีชำยแดน  ยำบ้ำขำยส่ง 50,000-80,000 บำท/มัด (2,000 เม็ด) ยำบ้ำขำยปลีก 60,000-
90,000 บำท/มัด  ขำยปลีก รำคำเม็ดละ 50-100 บำท  
 - พื้นท่ีตอนใน ยำบ้ำขำยรำคำเม็ดละ  80-120 บำท  ยำไอซ์ขำยรำคำจีละ 1,500 - 2,500 บำท 

  2) การบ าบัดรักษา 
  แนวโน้มผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ ห้วงเดือนตุลำคม 2561 - เมษำยน 2562 พบว่ำ เพิ่มขึ้น 
และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  โดยผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด  จ ำนวน 1,284 รำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกัน
ของปีท่ีผ่ำนมำ จ ำนวน 1,093 รำย พบว่ำ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 17.47  มีผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำรำยเก่ำ จ ำนวน 
588 รำย คิดเป็นร้อยละ 45.79  โดยเป็นเพศชำย ร้อยละ 93.62 และเพศหญิง ร้อยละ 6.38  ส ำหรับช่วงอำยุท่ี
เข้ำรับกำรบ ำบัดมำกท่ีสุดคือ ช่วงอำยุ 20-24  ปี จ ำนวน 154 รำย ช่วงอำยุ 25-34 ปี จ ำนวน 129 รำย และ
ช่วงอำยุ 30-34 ปี จ ำนวน 77 รำย ตำมล ำดับ  และผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำรำยใหม่ จ ำนวน 696 รำย คิดเป็น
ร้อย 54.21  โดยเป็นเพศชำย ร้อยละ 92.35 และเพศหญิง ร้อยละ 7.65 ส ำหรับช่วงอำยุท่ีเข้ำรับกำรบ ำบัดมำก
ท่ีสุดคือ ช่วงอำยุ 15-19 ปี จ ำนวน 168 รำย ช่วงอำยุ 20-24 ปี จ ำนวน 158 รำย และช่วงอำยุ 25-29 จ ำนวน 
98 รำย ตำมล ำดับ 

  3) ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE, โครงการ CBTX, โครงการ
Harm Reduction 
  - ผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร To Be number one ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของ
สถำนศึกษำ เป้ำหมำย 295 แห่ง ด ำเนินกำรไปแล้ว 295 แห่ง คิดเป็น 100% ในชุมชนเป้ำหมำย 637 แห่ง 
ด ำเนินกำรไปแล้ว 637 แห่ง คิดเป็น 100 %  ในสถำนประกอบกำรเป้ำหมำย 100 แห่ง ท ำได้ในระบบ บสต. 
27 แห่ง คิดเป็น 27 % ส ำหรับโครงกำร To Be number one จะมีคณะกรรมกำรประกวดระดับประเทศลง
มำตรวจเย่ียมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนท่ี  ผ่ำนกำรคัดเลือกในแต่ละภำคในช่วงวันท่ี 27-29 พฤษภำคม 2562 
ส่วนรำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 
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  - ผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร CBTx กำรด ำเนินงำนกำรบ ำบัดรักษำฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดใน
ชุมชนเป้ำหมำย 50 รำย ด ำเนินกำรแล้ว  48 รำย คิดเป็น 96%  
  - ผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร Harm Reduction เป้ำ 415 รำย ด ำเนินกำรแล้ว 492 รำย 
คิดเป็น 118.56 % 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 

     5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีเส้นทำงคมนำคมโดยทำงรถยนต์อย่ำงเดียวโครงข่ำยถนนเข้ำถึงทุก
หมู่บ้ำนโดยเส้นทำงถนน  เป็นทำงหลวงแผ่นดิน 6  สำย ระยะทำง  192.45 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข 202 ระยะทำง 63.076 กิโลเมตร  ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 212 ระยะทำง 48.617 
กิโลเมตร  ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 2134 ระยะทำง 33.154 กิโลเมตร  ทำงหลวงหมำยเลข 2210 
ระยะทำง 37.425 กิโลเมตร  ทำงหลวงหมำยเลข 2252 ระยะทำง 8.900 กิโลเมตร และทำงหลวงหมำยเลข 
2377 ระยะทำง  1.280 กิโลเมตร  และทำงหลวงชนบท  25 สำย  ระยะทำง  4100870  กิโลเมตร  ซึ่งกำร
เดินทำงจำกกรุงเทพมหำนครมำยังจังหวัดอ ำนำจเจริญ สำมำรถเดินทำงได้ 4 เส้นทำง   คือ 

  1) ทางรถยนต์ ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเล้ียวขวำเข้ำ
ทำงหลวงหมำยเลข 2 (ถนนมิตรภำพ) จำกนั้นใช้ทำงหลวงหมำยเลข 226 นครรำชสีมำ – สุรินทร์ และใช้ทำง
หลวงหมำยเลข 214 (สุรินทร์ – อ ำเภอสุวรรณภูมิ) แล้วเล้ียวขำวไปตำมทำงหมำยเลข 202 ผ่ำนจังหวัดยโสธร
และอ ำเภอป่ำต้ิวถึงจังหวัดอ ำนำจเจริญ ระยะทำงประมำณ 580 กิโลเมตร หรือสำมำรถใช้เส้นทำงทำงหลวง
หมำยเลข 1 และทำงหลวงหมำยเลข 2 จำกนั้นใช้เส้นทำงหลวงหมำยเลข 226 (นครรำชสีมำ – อุบลรำชธำนี) 
ถึงจังหวัดอุบลรำชธำนีแล้วใช้ทำงหลวงหมำยเลข 212 (อุบลรำชธำนี – อ ำนำจเจริญ) รวมเป็นระยะทำง
ประมำณ 704 กิโลเมตร 

  2) รถโดยสารประจ าทาง มีรถโดยสำรธรรมดำและรถโดยสำรปรับอำกำศ ออกจำกสถำนี
ขนส่งสำยตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนก ำแพงเพชร 2 ไปจังหวัดอ ำนำจเจริญ ทุกวัน ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 9 
ช่ัวโมง 
  3) ทางรถไฟ โดยลงรถไฟท่ีสถำนีรถไฟวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี และเดินทำงโดย
รถยนต์ตำมทำงหลวงหมำยเลข 212 อีกประมำณ 75 กิโลเมตร 

  4) ทางเคร่ืองบิน โดยลงท่ีท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ จังหวัดอุบลรำชธำนี และเดินทำงโดย
รถยนต์ตำมทำงหลวงหมำยเลข 212 อีกประมำณ 75 กิโลเมตร 

     5.2 การไฟฟ้า 
  ในปี 2560 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ 106,611 รำย ปริมำณกำรจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำท้ังส้ิน 205,754,134  กิโลวัตต์/ช่ัวโมง 

ประเภทอัตราไฟฟ้า 2558 2559 2560 

จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ (รำย) 75,776 104,333 106,611 
พลังงำนไฟฟ้ำท่ีจ ำหน่ำยและใช้ 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 149,660,113 201,727,676 205,754,134 

บ้ำนท่ีอยู่อำศัย 68,882,870 98,295,139 98,856,131 
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ประเภทอัตราไฟฟ้า 2558 2559 2560 

กิจกำรขนำดเล็ก 34,050,741 45,140,386 46,289,442 
กิจกำรขนำดกลำง 36,360,854 43,240,694 43,738,698 
กิจกำรขนำดใหญ่ 7,127,060 11,110,328 13,198,096 
อ่ืนๆ 1/ 3,238,588 3,941,129 3,671,767 
หมายเหตุ:      - มีกำรปรับโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำจำกหน่วยงำนรำชกำร เปล่ียนเป็นประเภทกิจกำรขนำด
เล็ก ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ แล้วแต่กรณี ต้ังแต่ ต.ค. 2555      

- บ้ำนท่ีอยู่อำศัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บ้ำนอยู่อำศัยท่ีมีปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำไม่
เกิน 150 หน่วยต่อเดือน และ บ้ำนอยู่อำศัยท่ีมีปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเกินกว่ำ 150 หน่วยต่อ
เดือน            

- อ่ืนๆ 1/ รวม กิจกำรเฉพำะอย่ำง ส่วนรำชกำรและองค์กรท่ีไม่แสวงหำก ำไร สูบน้ ำเพื่อ
กำรเกษตร ไฟฟ้ำช่ัวครำว อัตรำไฟฟ้ำส ำรอง อัตรำไฟฟ้ำท่ีสำมำรถงดจ่ำยไฟได้   

ที่มา: กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤษภำคม 2562   

      5.3 การประปา 

  กำรให้บริกำรด้ำนน้ ำประปำในจังหวัดอ ำนำจเจริญมีประปำส่วนภูมิภำค 1 แห่ง ในเดือน
เมษำยน  พ.ศ. 2562  มีจ ำนวนผู้ใช้น้ ำ 11,171 รำย มีก ำลังผลิตท่ีใช้งำน 16,560 ลูกบำศก์เมตร ต่อวัน        
มีจ ำนวนน้ ำผลิตได้ 314,272   ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน ปริมำณน้ ำผลิตจ่ำย  307,472  ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน 
ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำย  232,286 ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน 

   ตำรำงแสดงเขตจ ำหน่ำยน้ ำและหน่วยบริกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ล าดับ หน่วยบริการ เขตจ าหน่ายน้ า แหล่งน้ า ประชากร ครัวเรือน 

1 หน่วยบริกำรน้ ำ
ปลีก 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล น้ ำปลีก 

รับน้ ำจำก
หน่วยบริกำรป่ำ
ต้ิว 

113 74 

2 หน่วยบริกำรน้ ำ
ปลีก 

เทศบำลต ำบล น้ ำ
ปลีก 

 2,731 762 

3 หน่วยบริกำรลือ
อ ำนำจ 

เทศบำลต ำบล 
อ ำนำจ 

ล ำเซบก , สระ
หนองเลิงใหญ่ 
(สระ ทต.ลือ
อ ำนำจ) 

2,006 861 

4 หน่วยบริกำรป่ำต้ิว องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล โพธ์ิไทร 

ล ำเซบำย , สระ
เก็บน้ ำ กปภ.   
(น.ป่ำต้ิว) 

4,031 1,123 

5 หน่วยบริกำรป่ำต้ิว องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล กระจำย 

 1,205 391 
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ล าดับ หน่วยบริการ เขตจ าหน่ายน้ า แหล่งน้ า ประชากร ครัวเรือน 

6 หน่วยบริกำรป่ำต้ิว เทศบำลต ำบล ป่ำ
ต้ิว 

 3,065 1,136 

7 แม่ข่ำย
อ ำนำจเจริญ 

เทศบำลต ำบล ไก่
ค ำ 

อ่ำงเก็บน้ ำพุทธ
อุทยำน , อ่ำง
เก็บน้ ำห้วยสีโท 

5,452 1,582 

8 แม่ข่ำย
อ ำนำจเจริญ 

เทศบำลต ำบล     
นำหมอม้ำ 

 790 215 

9 แม่ข่ำย
อ ำนำจเจริญ 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล บุ่ง 

 1,417 494 

10 แม่ข่ำย
อ ำนำจเจริญ 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล โนน
หนำมแท่ง 

 681 267 

11 แม่ข่ำย
อ ำนำจเจริญ 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง 
มะแซว 

 790 281 

12 แม่ข่ำย
อ ำนำจเจริญ 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ห้วยไร่ 

 2,337 649 

13 แม่ข่ำย
อ ำนำจเจริญ 

เทศบำลเมือง 
อ ำนำจเจริญ 

 23,516 10,966 

14 หน่วยบริกำรพนำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พนำ 

ห้วยพระเหล่ำ , 
อ่ำงเก็บน้ ำ
หนองมันปลำ 

2,452 848 

15 หน่วยบริกำรพนำ เทศบำลต ำบล พระ
เหลำ 

 3,742 1,274 

16 หน่วยบริกำรพนำ เทศบำลต ำบล 
พนำ 

 2,892 1,061 

รวม 57,220 21,984 

    ที่มา : กำรประปำส่วนภูมิภำค ข้อมูล ณ วันท่ี  22  พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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     5.4 โทรศัพท์ 
  กำรใช้บริกำรด้ำนกำรส่ือสำรโทรคมนำคมด้ำนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบอินเทอร์เน็ต 
วิทยุกระจำยเสียง โดยมีผู้ให้บริกำรประกอบด้วยบริษัท กสท.จ ำกัด (มหำชน) บริษัท TOT จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) และมีส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 2 สถำนีวิทยุคล่ืนหลักและ
สถำนีวิทยุชมชน เครือข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี AIS DTAC และTURE  โทรศัพท์จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีเลขหมำย
โทรศัพท์ จ ำนวน 17,552 เลขหมำยโดยบริษัท  ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) มี 15,600 เลขหมำย บริษัทสัมปทำน 
1,952 เลขหมำยโทรศัพท์  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจ ำนวนผู้เช่ำหมำยเลขโทรศัพท์จ ำนวนลดน้อยลง แต่มีกำรใช้
บริกำรกำรส่ือสำรทำงโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมำกขึ้น และกำรใช้อินเตอร์เน็ตมำกขึ้น 

    5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  กำรไปรษณีย์ไทยมีหน้ำท่ีน ำจ่ำยไปรษณีย์และพัสดุใน 7 อ ำเภอ 56 ต ำบล มีท่ีท ำกำร
ไปรษณีย์รับผิดชอบกำรน ำจ่ำย 6 แห่ง  ในปี 2560 มีกำรขนส่งไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำ รวมท้ังส้ิน 3,051,506 
ฉบับ  พัสดุไปรษณีย์ จ ำนวน 21,276 ช้ิน และบริกำรพิเศษ จ ำนวน 536,570 รำยกำร  

  
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรเนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร ในปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1,453,341 ไร่ 
แบ่งเป็น นำข้ำว จ ำนวน  1,114,934 ไร่  พืชไร่ จ ำนวน  1,08,402 ไร่  สวนไม้ผลไม้ยืนต้น  จ ำนวน 82,074  
ไร่  สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ  จ ำนวน 586 ไร่  และเนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ  จ ำนวน  
147,345  ไร่  พืชหลักของจังหวัดได้แก่ ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย ยำงพำรำ น้ ำมันปำล์ม  ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นท่ี
จังหวัดอ ำนำจเจริญจะปลูกข้ำวหอมมะลิ 
 พื้นท่ีประสบภัยของข้ำวปี 2560 จ ำนวน 45,468 ไร่ แบ่งเป็นรำยอ ำเภอดังนี้  1.อ ำเภอเมือง จ ำนวน  
7,774 ไร่  2.อ ำเภอชำนุมำน จ ำนวน 146 ไร่  3.อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จ ำนวน 312 ไร่  4.อ ำเภอพนำ จ ำนวน  
6,536 ไร่  5.อ ำเภอเสนำงคนิคม จ ำนวน  1,489 ไร่  6.อ ำเภอหัวตะพำน จ ำนวน19,164 ไร่  7.อ ำเภอลือ
อ ำนำจ จ ำนวน  9,947 ไร่ 
 ด้ำนรำยได้เกษตรกรในปี 2560 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.4 (สูงกว่ำค่ำคำดกำรณ์ไว้ ณ เดือน
มิถุนำยน 2560 ท่ีคำดกำรณ์ไว้ว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 2.1)  โดยเป็นผลมำจำกรำคำผลผลิตท่ีขยำยตัวร้อยละ 
2.9 ต่อปี และปริมำณผลผลิตขยำยตัวที่ร้อยละ 0.4 ต่อปี ส่วนในปี 2561 คำดว่ำรำยได้เกษตรมีแนวโน้ม
ขยำยตัวร้อยละ 5.0 ปรับตัวดีข้ึนจำกปี 2560 

   

ตำรำงแสดงสถิติกำรปลูกข้ำวนำปี จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 

ข้าวนาปี 

เกษตรกร จ านวน
แปลง 

พื้นที่
ปลูก 

ผลผลิต 

ผู้ปลูก(ราย) (ไร่) กก. / ไร่ 

เมือง 22,450 41,740 318,499 374 

ชานุมาน 6,470 10,281 69,004 365 
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อ าเภอ 

ข้าวนาปี 

เกษตรกร จ านวน
แปลง 

พื้นที่
ปลูก 

ผลผลิต 

ผู้ปลูก(ราย) (ไร่) กก. / ไร่ 

ปทุมราชวงศา 8,603 15,318 151,080 384 

พนา 6,166 10,677 92,046 390 

เสนางคนิคม 7,605 12,787 117,580 398 

หัวตะพาน 9,495 21,874 128,269 381 

ลืออ านาจ 7,369 15,066 111,206 388 

รวม 68,158 127,743 987,684 383 

  ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 

   

ตำรำงแสดงสถิติกำรปลูกมันส ำปะหลังโรงงำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 

มันส าปะหลังโรงงาน 

เกษตรกรผู้
ปลูก(ราย) 

พื้นที่
ปลูก(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เก่ียว (ไร่) 

ผลผลิต  
กก. / ไร่ 

เมือง 1,118 9,737 9,747 3,499 
ชานุมาน 5,530 69,091 69,030 3,477 

ปทุมราชวงศา 1,766 17,769 17,759 3,121 

พนา 31 184 184 2,912 
เสนางคนิคม 479 4,469 4,464 3,243 

หัวตะพาน 110 526 526 2,785 
ลืออ านาจ 62 403 403 2,812 

รวม 9,096 102,179 102,113 3,121 

  ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 

  ตำรำงแสดงสถิติกำรปลูกปำล์มน้ ำมัน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 

ปาล์มน้ ามัน 

เกษตรกร พื้นที่
ปลูก 

พื้นที่
ปลูก

ยังม่ให้
ผลผลิต

(ไร่) 

พื้นที่
ให้ผล

ผลิต(ไร่) 

ผลผลิต 
ผลผลิต
รวม  

ผู้ปลูก 
(ราย) (ไร่) (กก. / 

ไร่) (ตัน) 

เมือง 42 405 127 278 1,014 282 
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อ าเภอ 

ปาล์มน้ ามัน 

เกษตรกร พื้นที่
ปลูก 

พื้นที่
ปลูก

ยังม่ให้
ผลผลิต

(ไร่) 

พื้นที่
ให้ผล

ผลิต(ไร่) 

ผลผลิต 
ผลผลิต
รวม  

ผู้ปลูก 
(ราย) (ไร่) (กก. / 

ไร่) (ตัน) 

ชานุมาน 159 1,736 157 1,579 1,085 1,713 

ปทุมราชวงศา 91 1,491 299 1,192 1,254 1,495 

พนา 5 38 38  -  -  - 

เสนางคนิคม 19 258 25 233 751 175 

หัวตะพาน 15 250 100 150 747 112 

ลืออ านาจ 3 15 15  -  -  - 

รวม 334 4,193 761 3,432 1,101 3,777 

  ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 

ตำรำงแสดงสถิติกำรปลูกยำงพำรำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 

ยางพารา  

เกษตรกรผู้
ปลูก(ราย) 

พื้นที่
ปลูก(ไร่) 

พื้นที่ไม่
เปิดกรีด
เปิดกรีด

(ไร่) 

พื้นที่
เปิดกรีด 

(ไร่) 

ผลผลิต ผลผลิต
รวม 
(ตัน)  กก. / 

ไร่ 

เมือง 773 11,730 5,285 6,445 152 980 

ชานุมาน 1,679 26,056 6,962 19,094 202 3,857 

ปทุมราชวงศา 1,142 18,917 8,289 10,628 198 2,104 

พนา 87 1,450 700 750 120 90 

เสนางคนิคม 1,047 12,445 3,959 8,486 168 1,426 

หัวตะพาน 102 3,650 2,406 1,244 140 174 

ลืออ านาจ 104 1,192 842 350 117 41 

รวม 4,934 75,440 28,443 46,997 185 8,672 

  ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 
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ตำรำงแสดงสถิติกำรปลูกยูคำลิปตัส จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 

ยูคาลิปตัส 

เกษตรกรผู้
ปลูก(ราย) 

พื้นที่ปลูก
(ไร่) 

จ านวน 
(ต้น) 

เมือง 2,258 16,400 1,968,000 

ชานุมาน 333 1,813 217,600 

ปทุมราชวงศา 903 4,421 530,500 

พนา 1,553 8,312 997,420 

เสนางคนิคม 354 1,824 218,880 

หัวตะพาน 1,968 8,333 1,000,000 

ลืออ านาจ 1,407 4,897 587,600 

รวม 8,776 46,000 5,520,000 

   ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 

 

ตำรำงแสดงสถิติกำรปลูกอ้อย จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2560 

อ้อยโรงงาน 

อ าเภอ 

โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด จังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงงานน้ าตาล
สหเรือง จังหวัด

มุกดาหาร 
พื้นที่ปลูกออ้ย

ทั้งหมด โครงการประชา
รัฐ 

พื้นที่ปลูกทั่วไป 
2560/61 

พื้นที่ปลูกทั่วไป 
2560/62 

พื้นที่ปลูกทั่วไป 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เมือง 159 2,945 752 3,879 1,493 11,538 96 2,238 2,500 20,600 

ชานุมาน - - 1,208 8,603 1,615 11,713 479 
19,63

2 
3,302 39,948 

ปทุมราช
วงศา 

- - 298 2,347 408 3,081 23 642 729 6,070 

พนา - - 191 938 339 2,109 - - 530 3,047 

เสนางค
นิคม 

117 2,019 279 862 751 4,990 35 929 1,182 8,800 

หัวตะพาน 258 2,359 174 680 664 5,299 1 10 1,097 8,348 
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อ้อยโรงงาน 

อ าเภอ 

โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด จังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงงานน้ าตาล
สหเรือง จังหวัด

มุกดาหาร 
พื้นที่ปลูกออ้ย

ทั้งหมด โครงการประชา
รัฐ 

พื้นที่ปลูกทั่วไป 
2560/61 

พื้นที่ปลูกทั่วไป 
2560/62 

พื้นที่ปลูกทั่วไป 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

เกษตร
กรผู้
ปลูก
(ราย) 

พื้นที่
ปลูก
(ไร่) 

ลืออ านาจ - - 203 887 354 2,217 - - 557 3,104 

รวม 534 7,323 3,105 
18,19

6 
5,624 

40,94
7 

634 
23,45

1 
9,897 

89,91
7 

ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 
      

๖.๒ การประมง 
  รูปแบบกำรท ำกำรประมงในจังหวัดอ ำนำจเจริญส่วนมำกจะเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำแบบยังชีพ 
บำงส่วนเพำะพันธ์ุและอนุบำลลูกพันธ์ุสัตว์น้ ำจ ำหน่ำย และยังมีกำรท ำกำรประมงพื้นบ้ำนในแหล่งน้ ำส ำคัญ
ต่ำงๆ เช่น อ่ำงเก็บน้ ำพุทธอุทยำน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยโพธ์ิ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยสีโท อ่ำงเก็บน้ ำหิ นกองล ำเซบก          
ล ำเซบำย ห้วยปลำแดก ห้วยพระเหลำ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือเบ็ด แห ข่ำย เป็นต้น   มีเกษตรกรท่ีขึ้น
ทะเบียนผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ (ทบ.1)  จ ำนวน 9,697 รำย  มีฟำร์มเพำะและอนุบำลสัตว์น้ ำจืด 76 ฟำร์ม มีพื้นท่ี 
610.25 ไร่  ผู้ประกอบกำรห้องเย็น 2 แห่ง ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น้ ำ 18 รำย กลุ่มเกษตรกรแปร
รูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำปลำร้ำและปลำส้ม  และน้ ำพริกแจ่วบ่อง จ ำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้เพำะเล้ียง
สัตว์น้ ำบ้ำนนำหว้ำ อ ำเภอเมือง 1 กลุ่ม  กลุ่มวิสำหกิจแปรรูปปลำร้ำบ้ำนนำวัง อ ำเภอเมือง 1 กลุ่ม แหล่ง
อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำ 7 แห่ง  พื้นท่ี 61 ไร่ เป็นฟำร์มเล้ียงสัตว์น้ ำจืด  จ ำนวน 9697 ฟำร์ม  มีพื้นท่ี จ ำนวน  
12,294 ไร่  และแหล่งน้ ำธรรมชำติ  จ ำนวน 438 แห่ง  พื้นท่ี จ ำนวน 14,774 ไร่ นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งส้ินค้ำ
สัตว์น้ ำประเภทลูกพันธ์ุปลำ และอำหำรปลำไปจ ำหน่ำยยังประเทศ สปป.ลำว  

 
ตำรำงแสดงปริมำณ ผลผลิตสัตว์น้ ำในพื้นท่ีจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปริมำณกำรจับสัตว์น้ ำ (ตัน) (ท่ีได้จับได้จำกธรรมชำติ) 649  698   733 

กำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ (ตัน)           1,903 1,972    2,071 

กำรเพำะพันธ์ุและอนุบำลสัตว์น้ ำจืด (พันตัว) 53,138   57,218    60,079 
       ที่มา : ส ำนักงำนประมงจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภำคม 2562 
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ตำรำงแสดงผลผลิตจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

ครัวเรือนประมง ราคา 
สัตว์น้ า 
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

จ านวนครัวเรือน
ท าการประมง 

ท าการประมง
(ราย) ผลผลิตจากการท าประมง 

บริโภค จ าหน่าย พื้นที่(ไร่) ผลผลิต 
(กก.) มูลค่า (บาท) 

2,680 2,450 230 24,774 732,982 52,774,704 72 

       ที่มา : ส ำนักงำนประมงจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภำคม 2562 

  6.3 การปศุสัตว์ 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์และปศุสัตว์ใน ปี 2561 จ ำนวน  26,598 
รำย  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์และปศุสัตว์  ท้ังหมด 9 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม 
กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ และสัตว์เล้ียงอ่ืนๆ ตำมตำรำงแสดงจ ำนวนผู้เล้ียงและปศุสัตว์ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ ปี 2561 

    ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้เล้ียงและปศุสัตว์ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปี 2561 

ล าดับ ประเภท 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

(ราย) จ านวน (ตัว) 

1 โคเนื้อ 15,110 66,641 
2 โคนม 1 5 
3 กระบือ 4,049 15,542 

4 สุกร 620 13,933 

5 ไก ่ 20,731 1,203,745 
6 เป็ด 3,358 50,525 

7 แพะ 58 1,067 

8 แก ่ 2 13 

9 สัตว์อื่นๆ 128 1,427 

 
รวม 1,352,898 

     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร กรมปศุสัตว์  ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภำคม 2562 

 
   ๖.๔ การบริการ 

  ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ภำคบริกำรของจังหวัดอ ำนำจเจริญมีบริกำรหดตัวร้อยละ -0.8 หด
ตัวในอัตรำท่ีลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำท่ีขยำยตัว ร้อยละ 9.5 เป็นผลจำกยอดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและโรงพยำบำลจังหวัดอ ำนำจเจริญ มียอดเบิกจ่ำยลดลงท่ีร้อยละ -2.6 และ      
-60.4 ตำมลำดับท ำให้เศรษฐกิจด้ำนอุปทำน (กำรผลิต) มีหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2560  โดยมี
อัตรำกำรหดตัวร้อยละ -1.6  
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  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีสถำนประกอบกำรในจังหวัดอ ำนำจเจริญ จ ำนวน  11,568 แห่ง พบว่ำ
สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมได้กำรขำยปลีก จ ำนวน 3,782 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมำ
คือ กำรผลิต จ ำนวน 3,491 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.2 บริกำรอำหำรและเครื่องด่ืม จ ำนวน 1,088 แห่ง ร้อย
ละ 9.4 กำรขำยส่งและขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์  จ ำนวน 876 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
7.6 กิจกรรมบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 786 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.8 กำรขนส่งทำงบก สถำนท่ีเก็บสินค้ำ  จ ำนวน 
347 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.0 กำรขำยส่ง จ ำนวน 293 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.5  
   

ตำรำงแสดงสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

ล าดับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 

1 กำรผลิต 3,491 30.2 

2 กำรจัดกำรและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสีย
และส่ิงปฏิกูล 

82 0.7 

3 กำรก่อสร้ำง 198 1.7 

4 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซม
ยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ 

876 7.6 

5 กำรขนส่ง 293 2.5 

6 กำรขำยปลีก 3,782 32.7 

7 กำรขนส่งทำงบก สถำนท่ีเก็บสินค้ำ 347 3.0 

8 ท่ีพักแรม 93 0.8 

9 บริกำรอำหำรและเครื่องด่ืม 1,088 9.4 

10 ข้อมูลข่ำวสำรและกำรส่ือสำร 48 0.4 

11 กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 125 1.1 

12 กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และ
เทคนิค 

68 0.6 

13 กิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำร
สนับสนุน 

118 1.0 

14 ศิลปะ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร 170 1.5 

15 กิจกรรมบริกำรอ่ืน ๆ 789 6.8 

 รวม 11,568 100.0 

ที่มา : ส ำมะโนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอ ำนำจเจริญ  ข้อมูล ณ วันท่ี 29 
พฤษภำคม 2562 
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6.5 การท่องเที่ยว 

จ ำนวนนักท่องเท่ียวในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 มีจ ำนวน 36,825 คน ซึ่งจังหวัด
อ ำนำจเจริญมีแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งโบรำณคดี  รวม 
37 แห่ง ดังนี้ 

 1) พุทธอุทยานและพระมงคลม่ิงเมือง 
  ต้ังอยู่ท่ีเขำดำนพระบำท ห่ำงจำกตัวเมืองไปด้ำนเหนือประมำณ 3 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็น
  หินดำนธรรมชำติ ร่มรื่น ด้วยพันธ์ุไม้นำนำชนิด ซึ่งได้รับกำรปรับแต่งให้เป็น “พุทธอุทยำน” 
  ส่วนพระมงคลมิ่งเมือง หรือพระใหญ่ปำงมำรวิชัย หน้ำตักกว้ำง 11 เมตร ควำมสูงจำกระดับ
  พื้นดินถึงยอดเปลวรัศมี สูง 20 เมตร เป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลสกุลศิลปะอินเดียเหนือ
  (ปำละ) ท่ีแผ่อิทธิพลมำจำกภำคอีสำนของไทย เมื่อพันปีเศษ ออกแบบโดย จิตร  บัวบุศย์
  ก่อสร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กครอบองค์เดิม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น แล้วแต่งองค์พระ
  ด้ำนนอกด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะ
  งดงำมประจ ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำงด้ำนหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูป
  แปลกอีก 2 องค์ ห่มจีวรเหลือง มีนำมว่ำ “พระละฮำย” หรือชำวบ้ำนเรียกว่ำ “พระขี่ล่ำย” 
  หมำยถึง ไม่สวย ไม่งำม โดยเรียกตำมรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธรูปโบรำณ พบในหนองน้ ำ 
  เมื่อ พ.ศ. 2505 ครั้งท่ีมีกำรปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เพื่อท ำฝำยกั้นน้ ำเช่ือกันว่ำเป็นพระท่ี
  ให้โชคลำภ ประชำชนมักเดินทำงขอพรอยู่เสมอ 

 2) วัดพระเหลาเทพนิมิต 

  วัดพระเหลำเทพนิมิต ต้ังอยู่ท่ีอ ำเภอพนำ บนทำงหลวงหมำยเลข 2134 ห่ำงจำกตัว      
  อ ำเภอพนำประมำณ 2 กิโลเมตร พระอุโบสถของวัด มีรูปทรงเป็นสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำ 
  มีพระประธำนคือ พระเหลำเทพนิมิต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองประดิษฐำนในพระอุโบสถ 
  องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมำธิรำบปำงมำรวิชัย ลงรักปิดทองงดงำม สร้ำงขึ้น เมื่อ       
  พ.ศ. 2263 กล่ำวว่ำเป็นพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะงดงำมท่ีสุดในภำคอีสำน ซึ่งจัดอยู่ใน            
  พระพุทธรูปศิลปะลำวสกุลช่ำงเวียงจันทน์ท่ีได้รับอิทธิพลของฝีมือช่ำงท้องถิ่นปรำกฏอยู่มำก 
  เป็นต้นว่ำเค้ำพระพักต์ เปลวรัศมีท่ียืดสูงขึ้นสัดส่วนของพระเหลำและพระบำท ซึ่งคล้ำยคลึง
  กับปรำกฏอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปไม้และส ำริดท่ีสร้ำงขึ้นระหว่ำงปลำยพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึง
  พุทธศตวรรษที่ 24 

  3) วัดถ้ าแสงเพชร 
  วัดถ้ ำแสงเพชร ต้ังอยู่บนถนนสำย อ ำนำจเจริญ – เขมรำฐ ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 18 
  กิโลเมตร แล้วเล้ียงซ้ำยตำมทำงขึ้นเขำเข้ำไปอีกประมำณ 2 กิโลเมตร พื้นท่ีวัดมีบริเวณ        
  กว้ำงขวำงประกอบด้วย วิหำร เจดีย์และพระนอน ท่ีก่อสร้ำงอย่ำงสวยงำมทำงทิศเหนือของ
  วิหำร มีถ้ ำขนำดใหญ่เป็นประดิษฐำนพระพุทธรูป ท่ีมีพุทธลักษณะงดงำม นอกจำกนี้บริเวณ
  ศำลำพันห้องสำมำรถชมธรรมชำติท่ีสวยงำมโดยรอบ ด้วยโขดหินน้อยใหญ่มำกมำย เหตุท่ีได้
  ช่ือว่ำ ถ้ ำแสงเพชรก็เนื่องมำจำกประกำยของเกล็ดหินยำมเมื่อต้องกับแสงตะวัน จะวำววับ
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  คล้ำยกับแสงเพชร วัดถ้ ำแสงเพชรเป็นท่ีปฏิบัติธรรมสำยพระอำจำรย์ชำ สุภทโม สำขำท่ี 5 
  ของวัดหนองป่ำพง มีพระภิกษุนำนำชำติมำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจ ำ 

 4) ศูนย์จ าหน่ายหัตถกรรมบ้านค าพระ 

  ศูนย์จ ำหน่ำยหัตถกรรมบ้ำนค ำพระ ต้ังอยู่ท่ีบ้ำนค ำพระ ริมทำงหลวงสำยอ ำเภอหัวตะพำน – 
  อ ำนำจเจริญ ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอหัวตะพำนประมำณ 2 กิโลเมตร เป็นศูนย์จ ำหน่ำย               
  ผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้ำนท่ีมีส้ินค้ำหลำกหลำยชนิด โดยเฉพำะผ้ำขิดและ
  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกผ้ำขิด 

 5) หมู่บ้านหมอล า หนองปลาค้าว  

หมู่บ้ำนหมอล ำ หนองปลำค้ำว เป็นหมู่บ้ำนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของอ ำนำจเจริญ ต้ังอยู่ท่ี
ต ำบลปลำค้ำว อ ำเภอเมือง เป็นชุมชนท่ีก่อต้ังมำประมำณ 200 ปี ประชำกรมีเช้ือภูไท เป็น
หมู่บ้ำนท่ีมีคณะหมอล ำมำกท่ีสุดในประเทศ ประมำณ 20 คณะ มีกำรอนุรักษ์ศิลปะหมอล ำ 
กำรพัฒนำประยุกต์หมอล ำหลำยรูปแบบ เช่น หมอล ำกลอน หมอล ำฟื้น หมอล ำชิงชู้        
หมอล ำหมู่ หมอล ำช่ิง และหมอล ำผสมวงดนตรี น ำไปแสดงในงำนต่ำงๆ เป็นท่ีเล่ืองลือไปท่ัว
ประเทศไทย กลำยเป็นหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต ำบลปลำค้ำว ก่อนท่ีคณะหมอล ำจะ
แสดงในงำนต่ำงๆ จะมีพิธีไหว้ครูหมอล ำ หรือท่ีเรียกว่ำ เปิดวง ซึ่งมีบุคลำกรต้ังแต่ 80 -200 
คน แสดงให้ชมฟรีก่อนไปรับงำน หมอล ำบ้ำนปลำค้ำว สร้ำงรำยได้เข้ำสู่ต ำบลปีหนึ่ งไม่ต่ ำ
กว่ำ 20 ล้ำนบำท ปัจจุบันมีกำรฝึกหมอล ำน้อย โดยมีกำรล ำว่ำปำกเปล่ำปล่อยเสียงเป็น
จังหวะจะโคน พร้อมกับฟ้อนร่ำยร ำอย่ำงถูกวิธีท้ังชำยหญิงนับว่ำเป็นจุดท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว
ท่ีมำชม/ฟังฝีปำกหมอล ำน้อยท่ีบ้ำนปลำค้ำวแห่งนี้  นอกจำกแสดงหมอล ำแล้ว ชำวบ้ำน     
ปลำค้ำวยังเก็บรักษำโบรำณวัตถุ อันเป็นเอกลักษณ์พื้นบ้ำนไว้อย่ำงดียิ่ง อำทิ วิหำร ช่ำงญวน 
ต้ังอยู่ ท่ี วั ดศรี โพ ธ์ิ ชัย  ท่ีมี อำยุ ร ำว  200  ปี  พระพุทธรู ปแกะสลักไม้พระยำนำค                  
(รำงสรงน้ ำพระ) มีงำนฝีมือผลิตเครื่องดนตรี อำทิ พิณ แกะสลักลวดลำยต่ำงๆ งำนแกะสลัก 
กำรทอผ้ำ และมีระบบจัดกำรน ำเท่ียว H0me Stay จ ำนวน 25 หลัง เพื่อต้อนรับ            
นักท่องเท่ียว สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีประธำนกลุ่มโฮมสเตย์และวัฒนธรรมบ้ำน
ปลำค้ำว อำจำรย์เหรียญชัย โพธำรินทร์โทร.08 1878 7833 หรือ www.plakaow.th.gs 

  6) วัดโพธิ์ศิลา 
วัดโพธิ์ศิลำ ต้ังอยู่ท่ีบ้ำนเปือยดง ต ำบลเปือย อ ำเภอลืออ ำนำจ ส่ิงท่ีน่ำสนใจในวัดคือ ใบเสมำ
สมัยทวำรวดีขนำดใหญ่ สร้ำงจำกหินทรำยขำว อำยุประมำณ 1 ,000 ปี รำว พ.ศ. 1200 - 
1300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมง มีลักษณะเรียว ปลำยแหลม คล้ำยใบหอกป้ำน ด้ำนล่ำงคอด
ส่วนฐำนสลักลำยดอกบัวบ้ำน ใบเสมำเหนือแนวกลีบบัวสลักแนวแกนเสมำคล้ำยรูปสถูป        
จ ำลองหรือปลียอดสถูป ด้ำนล่ำงเป็นรูปหม้อน้ ำต้ังซ้อนอยู่บนระฆังคร่ ำถัดไปเป็นปล้อง มี
แนวลวดลำยบัวค่ันตรงกึ่งกลำงแกนเสมำสลักลำยใบไม้ 3 แฉก หงำยขึ้นรับลำยดอกบัวไม้
ครึ่งดอก ใบขอบวงโค้ง 3 วงเรียงต่อกัน ส่วนยอดเป็นพุ่มปลำยแหลมเหมือนยอดธง            
มีอุบะห้อย ลวดลำยกลีบบัว บนฐำนเสมำได้รับอิทธิพลมำจำกลำยกลีบบัวฐำนพระพุทธรูป
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หรือธรรมจักรศิลปะทวำรวดีทำงภำคกลำงของประเทศไทย ส่วนลำยดอกไม้ครึ่งดอกในวงโค้ง 
3 วง ท่ีเรียงต่อกันเป็นวงเดียวกันนั้นคล้ำยคลึงกับลำยดอกไม้ครึ่งดอกในวงโค้ง ท่ีปรำกฏอยู่ 
บนฐำนเทวำดำซึ่งย่อตัวพนมมือหันเข้ำหำจุดกึ่งกลำงของทับหลัง ซึ่งขุดพบท่ีบริเวณประตู้
ด้ำนทิศตะวันออกของปรำงทิศเหนือ ของปรำสำทเขำน้อยสีชมพู อ ำเภออรัญประเทศ             
จังหวัดสระแก้ว 

 7) อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู ่
  อุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่ เป็นพื้นท่ีป่ำเบญจพรรณกว่ำ 200 ไร่ ซึ่งประชำชนท้องถิ่นรักษำไว้
  เป็นดอนเจ้ำปู่ตำ มีศำลเจ้ำปู่ซึ่งเป็นท่ีเคำรพของชำวบ้ำนและเป็นท่ีอำศัยของลิงจ ำนวนมำก 

  8) วัดไชยาติการาม 

  ต้ังอยู่ท่ีบ้ำนโพนเมือง ต ำบลไม้กลอน วัดนี้มีพระพุทธรูปส ำริดประทับขัดสมำธิรำบปำงมำร
  วิชัย สูง 55 เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลำวสกุลช่ำงเวียงจันทน์ เปรียบเทียบ
  ได้กับพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยท่ีระเบียงหอแก้วเมืองเวียงจันทน์และพระพุทธรูปท่ีวัดวิชุล 
  เมืองหลวงพระบำง ซึ่งมีอำยุอยู่ในรำวปลำยศตวรรษที่ 22 ถึง พุทธศตวรรษที่ 23 

  9) ทิวทัศน์ริมฝ่ังโขง 
ทิวทัศน์ริมฝ่ังโขงอ ำเภอชำนุมำน มีพื้นท่ีติดกับแม่น้ ำโขงเป็นระยะทำงประมำณ 38 กิโลเมตร 
ท ำให้มีลักษณะทำงธรรมชำติและทัศนียภำพของบรรยำกำศสองฝ่ังโขง ท่ีงดงำมน่ำประทับใจ 
โดยเฉพำะบริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอชำนุมำนมีทำงเดินเลียบริมฝ่ังโขงเป็นระยะยำวเหมำะ
แก่กำรเดินชมทัศนียภำพ ในช่วงฤดูแล้ง(กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม) จะมองเห็นแก่งกลำงน้ ำ
แม่น้ ำโขง เช่น แก่งตำงหล่ำงท่ีหมู่บ้ำนศรีสมบรูณ์ใกล้กับตัวอ ำเภอและแก่งหินขัน  ท่ีบ้ำนหิน
ขัน (ห่ำงจำกตัวอ ำเภอไปทำงใต้ประมำณ 13 กิโลเมตร) 
10) อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน 

  อ่ำงเก็บน้ ำพุทธอุทยำน อยู่ฝ่ังตรงข้ำมกับพระมงคลมิ่งเมือง เป็นแหล่งน้ ำท่ีส ำคัญทำงด้ำน
  เกษตรและกำรประมงพร้อมท้ังยังเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ มีลมพัดเย็นสบำย ริมอ่ำงเก็บน้ ำ
  เป็นท่ีต้ังของรีสอร์ทหลำยแห่ง 

 11) สวนเกษตรชิตสกนต์ 
  สวนเกษตรชิตสกนต์ ต้ังอยู่บริเวณเดียวกันกับชิดสกนต์รีสอร์ท เป็นสวนเกษตรประเภทไม้
  ดอกไม้ประดับซึ่งมีหลำยประเภทและมีช่ือเสียงได้แก่ สวนดอกดำวเรือง นักท่องเท่ียวท่ีไป
  เย่ียมชมสวนฯ สำมำรถร่วมกิจกรรมทำงเกษตรของสวนฯ ได้ 

 12) เขาดานพระบาท 

  อยู่บริเวณหลังองค์พระมงคลมิ่งเมือง มีลักษณะเป็นดำนหินธรรมชำติ สูงจำกระดับพื้นดิน
  เป็นตอนๆ เป็นที่ต้ังพุทธสถำนอันศักด์ิสิทธ์ิมำช้ำนำน เนืองจำกพบหลักฐำนส ำคัญ คือมีรอย
  พระพุทธบำทจำรึก และขุดพบพระพุทธรูปสลักด้วยหินทรำย สีแดง 2 องค์ ยังสลักไม่เสร็จ 
  พุทธลักษณะตรงกับทวำรวดีรุ่นหลังพุทธศตวรรษท่ี 10 – 12  ขุดได้ขณะสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ
  ห้วยปลำแดก เรียก “พระละฮำย” 
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13. วัดถ้ าแสงแก้ว 

  ลำนเทพอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดถ้ ำแสงแก้ว หลวงพ่อแดง (ท่ำนพระครูเมตตำ
  ภิวัฒน์  สุวัณโณ) กับนำยสันติ เกรียงไกรสุข และคณะได้ขึ้นไปพบรอยพระอรหันต์           
  องค์พระสิวสี เมื่อวันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม 2541 แรม 9 ค่ ำ เดือน 6 คำดว่ำมีมำนำน 

  กว่ำ 2,000 ปี นอกจำกนี้ยังเป็นท่ีสถิตของ หลวงปู่ฤำษีบรมโกฏิ ผู้ทรงคุณยิ่งใหญ่และยัง             
  เป็นอภิมหำประตู สู่เมืองบำดำลของพญำนำครำช และยังเป็นสถำนท่ีส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
  เชิงอนุรักษ์ ECOTOURISM ตำมนโยบำยของรัฐบำลได้เป็นอย่ำงดี 

 14) อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ ์
  อยู่ห่ำงจำกตัวเมือง 6 กิโลเมตร อ่ำงเก็บน้ ำปิดกั้นล ำห้วยโพธ์ิ สำขำล ำเชบก มี 2 ตอน คือ 
  ตอนบนและตอนล่ำง เป็นท ำนบดินยำว 810 เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2496 – 2499 เพื่อ 

  กำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ี 1,319 ไร่ มีบรรยำกำศร่มรื่นมำก 

  15) แหล่งโบราณคดีดงเฒ่าเก่า 

  บ้ำนหนองเรือ ต.นำหมอม้ำ เป็นแหล่งท่ีมีกำรปักเสำเสมำในพื้นท่ีกว้ำง มีกำรสลักลวดลำย
  นูนต่ ำเป็นรูปดอกไม้ รูปหม้อน้ ำ และตอนบนเป็นรูปวงกลมคล้ำยธรรมจักร มีอำยุไม่น้อยกว่ำ
  พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 และยังพบพระพุทธรูปหินทรำยแบบวำรวดีตอนปลำยด้วย 

  16) อุโบสถ (สิม) วัดราสิยาราม 

ต้ังอยู่บ้ำนไก่ค ำ หมู่ 13 ต ำบลไก่ค ำ ห่ำงจำกตัวจังหวัด 5 กิโลเมตร สร้ำงรำว พ.ศ. 2468 – 
2471 เป็นสถำปัตยกรรมแบบถิ่นอีสำน ลักษณะอำคำรส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ กว้ำง 4.60 เมตร มุข
หน้ำเป็นไม้ท ำเป็นรัศมีแสงอำทิตย์ และไม้ลูกฟัก ท่ีผนังโบสถ์ด้ำนหน้ำมีภำพเขียนแบบ
โบรำณ 

  17) สวนม่ิงเมืองเฉลิมพระเกียรติ 

  ต้ังอยู่ท่ี ต ำบลบุ่ง มีเนื้อท่ี 35 ไร่ 13 ตำรำงวำ ภำยในสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นท่ีต้ัง
  ของศำลหลักเมืองซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ได้เสด็จพระรำช       
  ด ำเนินเพื่อเปิดศำลหลักเมือง เมื่อวันท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2544 

  18) วนอุทยานภูสิงห-์ภูผาผ้ึง 
  เป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติท่ีส ำคัญของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ท่ีท ำกำรอุทยำนภูสิงห์-ภู
  ผำผ้ึง ต้ังอยู่ ณ บ้ำนบ๋ำเจริญ หมู่ท่ี 7 ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
  พื้นท่ีวนอุทยำนฯ เป็นภูเขำหิน หินเป็นทรำย อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติดงหัวกองดงบังอ่ี 
  เขตอ ำเภอเมืองและอ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีเนื้อที่ประมำณ 12,000 ไร่ 

 19) พระฤทธิ์ลือชัย 

  ต้ังอยู่ ท่ีหมู 4 ต.ลืออ ำนำจ เป็นพระประธำนในโบสถ์ของวัดบ้ำนอ ำนำจ สร้ำงเมื่อ            
  พ.ศ. 2504 ในครำวเดียวกันกับพระเหลำเทพนิมิต อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ             
  ขณะนั้นพระอมรอ ำนำจ พระครูบัณฑิต พระสังฆำธิกำรและพระภิกษุสำมเณร พร้อมท้ัง         
  ประชำชนท้ังหลำย ได้พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีก ำหนดเขตสร้ำงโบสถ์สร้ำงพระประธำน 
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วำงนิมิตปักเขตพุทธสีมำเรียบร้อยแล้ว จึงสร้ำงพระประธำนขึ้นไว้มีนำมว่ำ พระเจ้ำใหญ่      
 ลือชัย หรือ พระฤทธ์ิลือชัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมมีอ ำนำจ ประดิษฐำนท่ีวัดอ ำนำจ
 ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ 

  20) แหล่งโบราณคดีบ้านเปือยหัวดง 
  ต้ังอยู่ท่ีต ำบลเปลือย ถือเป็นแหล่งโบรำณคดีท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
  ดังปรำกฏว่ำมีกำรสร้ำงเสมำบริเวณใกล้เคียงกันถึง 3 แห่ง ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มเสมำหลัง      
  โรงเรียนเปือยหัวดง ปักล้อมฐำนหินทรำยท่ีต้ังเคำรพ และพระพุทธรูปท่ีนั่งขัดสมำธิรำบสมัย
  ทวำรวดีตอนปลำย องค์หนึ่งลักษณะของเสมำเรียบ ไม่มีลวดลำยแต่ตรงกลำงเป็นแกนสันท่ี
  เรียวไปถึงยอด สันนิษฐำนว่ำน่ำจะมีอำยุรำวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17  

 21) กลุ่มเสมาบริเวณวัดป่าเรไร 

  ปั จ จุ บั น เ ป็ น ท่ี พั ก ส ง ฆ์ นั บ เ ป็ น ก ลุ่ ม เ สมำ ท่ี มี ค ว ำ ม ห นำแ น่ น แห่ ง ห นึ่ ง ใ น ภ ำค                               
  ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มเสมำท่ีท ำด้วยศิลำแลง ไม่มีกำรสลักลวดลำยมำกนัก เพียงแต่                
  ตกแต่งรูปร่ำงให้เป็นเสมำและมีกำรแกะสลักฐำน บัวคว่ ำบัวหงำย มีสันนูนคล้ำยยอดสถูป 
  ตรงกลำง 
  22) กลุ่มเสมาในเขตวัดโพธิ์ศิลา 

เป็นเนินศำสนสถำน ท่ีมีกลุ่มเสมำหินทรำยปักอยู่ มีกำรสลักเป็นรูปหม้อน้ ำ หรือบูรณนะ 
คล้ำยคลึงกับลวดลำยสลักบนเสำกลมประดับกรอบประตูสมัยก่อนเมืองนคร มีอำยุรำว   
พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13  พบในเขตจังหวัดอุบลรำชธำนี (ปัจจุบันคือ จังหวัดอ ำนำจเจริญ)                 
นับเป็นกลุ่มเสมำหินทรำยท่ีมีควำมเก่ำแก่ท่ีสุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันเสมำยังมี
สภำพดี 2 ใบ จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอุบรำชธำนี 

  23) น้ าตกตาดใหญ่ 

  ต ำบลโคกก่อ อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นน้ ำตก 2 ช้ัน ท่ีสวยงำมขวำงกั้นล ำน้ ำ
  ห้วยทม น้ ำตกกว้ำง 50 เมตร แต่ละช้ันสูงประมำณ 2.5 เมตร ด้ำนล่ำงเป็นหำดทรำย          
  บริเวณสองฝ่ังเต็มไปด้วยป่ำไม้ธรรมชำติ อยู่ระหว่ำงบ้ำนนำงำม และบ้ำนหินกอง 
  24) น้ าตกตาดคันแท 

  บ้ำนหินกอง หมู่ 5 ต ำบลโคกก่ง อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นน้ ำตกท่ีมีช่ือเรียก
  ตำมล ำดับห้วยคันแท น้ ำตกกว้ำง 20 เมตร สูง 3 เมตร มีถ้ ำอยู่ภำยใต้น้ ำตก สำมำรถเข้ำไป
  เดินหรือนั่งได้สบำย อยู่บริเวณเดียวกันกับน้ ำตกตำดใหญ่ 

 25) ภูถ้ าพระ 

  จำกอ ำเภอชำนุมำนไปทิศตะวันตกตำมเส้นทำง รพช.อจ. 3012 ประมำณ 17 กิโลเมตร  
  พื้นท่ีต ำบลค ำเขื่อนแก้ว มีภูเขำท่ีทอดยำว ภูมิประเทศท่ีสวยงำมบนยอดเขำมีลำนหินกว้ำง 
  ใต้หน้ำผำมีถ้ ำภำยใน มีพระพุทธรูปโบรำณและพระพุทธรูปป้ัน 
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26) ภูค าเดือย 

  บ้ำนภูค ำเดือน ต ำบลค ำเขื่อนแก้ว อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ตำมเส้นทำง               
  รพช.อจ. 3021 ถัดจำกภูถ้ ำพระบนเทือกเขำ ภูค ำเดือยมีทิวทัศน์ท่ีงดงำมมีร่องหินธรรมชำติ
  ขนำดใหญ่ท่ีเหมำะส ำหรับกำรท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ  ภูค ำเดือย ห่ำงจำกบ้ำนค ำเดือย          
  ประมำณ 3 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่ำไม้เบญจพรรณ มีสถำนท่ีส ำหรับชมทิวทัศน์ และถ้ ำอัน
  สวยงำม บรรยำกำศร่มรื่น เหมำะส ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ 

  27) ดานกระต่าย 

  บ้ำนค ำแก้ว หมู่ 1 ต ำบลค ำเขื่อนแก้ว อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นลำนหิน                     
  ขนำดใหญ่ บนพื้นท่ีหลำยร้อยไร่ ลำดด้วยหินดำนประหนึ่งเทคอนกรีตล้อมรอบด้วยป่ำไม้
  นำนำพันธ์ุ เช่น กอหญ้ำมุ้งกระต่ำยและต้นข่อยหินท่ีขึ้นตำมธรรมชำติ สำมำรถมองเห็น            
  ทิวทัศน์ของภูเพ็กและภูจันทร์ที่งดงำม 

  28) เขาคีรีวงกตภูมะโรง 
  ภูมะโรงเป็นภูหินขนำดใหญ่ มีเนื้อท่ีประมำณ 2 ,000 ไร่ ต้ังอยู่บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำง              
  บ้ำนเมืองเก่ำ บ้ำนค ำแก้ว บ้ำนค ำเดือย บ้ำนเหล่ำแก้วแมง บ้ำนสงยำง ต ำบลค ำเขื่อนแก้ว 
  อ ำเภอชำนุมำน เป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติท่ีสวยงำม เพรำะมีพื้นท่ีป่ำอุดมสมบูรณ์  
  ปกคลุม มีสัตว์ป่ำนำนำชนิดให้ได้ชม ท่ีส ำคัญจะมีถ้ ำดำนหิน โขดหินและหน้ำผำท่ีสูงชัน             
  สลับซับซ้อนสวยงำมเป็นอัศจรรย์ กล่ำวคือ โขดหินท่ีเรียงตัวกันอยู่บำงแห่งจะเป็นชะง่อน
  ออกมำ บำงก้อนสูงขึ้นไป 15 เมตร และช่องระหว่ำงตรงกลำงเป็นร่องดินลึกลงไปเป็น     
  หน้ำผำ ต้องท ำสะพำนข้ำมจึงจะเดินไปโขดหินอีกก้อนได้ เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมี
  มำนำนนับพันปี 
  29) แก่งหินขัด 

  ลักษณะของแก่งหินขัด คือแก่งหินขัด คือเป็นแก่งหินท่ีต้ังอยู่บนบริเวณแม่น้ ำโขงติดชำยแดน
  ไทย – ลำว อ ำเภอชำนุมำน มีลักษณะเป็นร่องหินท่ีเกิดจำกกำรกัดเซำะของกระแสน้ ำเป็น
  เวลำหลำยพันปี ซึ่งมีลักษณะเหมือนพำนหรือขัน ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวท้ังชำวไทยและชำว
  ต่ำงประเทศนิยมไปเท่ียวชมควำมสวยงำมของแก่งนี้เป็นจ ำนวนมำกและแหล่งซื้อขำยปลำ
  แม่น้ ำโขงซึ่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวอ ำเภอชำนุมำนเป็นอย่ำงมำก 

  30) อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 

ภูสระดอกบัวอยู่บริเวณรอยต่ออุทยำนแห่งชำติ ภูสระดอกบัวในพื้นท่ีบ้ำนค ำเดือย            
บ้ำนสงยำง บ้ำนเหล่ำแก้วแมง ต ำบลค ำเขื่อนแก้ว บ้ำนหินส่ิว ต ำบลชำนุมำน จังหวัด           
อ ำนำจเจริญ เขตอ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร เขตอ ำเภอดอนตำล จั งหวัดมุกดำหำร       
ภูสระดอกบัวอยู่บริเวณรอยต่อกับอุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว เป็นเทือกเขำยำวเหยียด
หนำทึบด้วยป่ำไม้เบญจพรรณ เช่น ยำง มะค่ำ ตะแบก แดง กระบำก ชิงชัน ประดู่ ฯลฯ 
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31) พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ 

  ต้ังอยู่ท่ีบ้ำนหัวตะพำน ต ำบลพระศรีเจริญ ประดิษฐำนอยู่ใน พระอุโบสถวัดศรีเจริญ เป็น
  พระพุทธรูปขัดสมำธิรำบ ปำงมำรวิชัย สร้ำงด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้ำตักกว้ำง        
  30 เมตร (51 นิ้ว) พระเจ้ำใหญ่ศรีเจริญเป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้ำน คู่เมือง เล่ำกันว่ำ
  สร้ำงมำแล้ว 750 ปี ในเดือน 4 ขึ้น 8 ค่ ำ และ 15 ค่ ำ  ของทุกปี ชำวบ้ำนจะจัดงำน         
  นมัสกำรปิดทององค์พระเจ้ำใหญ่ศรีเจริญ 

  32) วิหารหลวงปู่ขาว อนาลโย 

  กำรก่อสร้ำง หลวงปู่ขำว อนำลโย ขณะบวชและจ ำพรรษำอยู่ท่ีวัดบ่อชะเนง พ.ศ. 2462 – 
  2468 พร้อมด้วยญำติโยม ชำวบ้ำนได้ท ำกำรก่อสร้ำงเป็นลักษณะก่อด้วยกระเบื้องดินเผำ 
  ให้เป็นท่ีสังฆกรรมของสงฆ์ จนกระท่ังได้อุโบสถหลังใหม่ในปี 2530 จึงเปล่ียนฐำนะเป็น            
  วิหำรหลวงปู ่
  33) หมู่บ้านค าพระ  
  เมื่อ พ.ศ. 2526 ต ำบลค ำพระได้จักต้ังและอบรมสตรีอ ำสำพัฒนำ โดยส ำนักงำนพัฒนำ          
  ชุมชน จังหวัดอุบลรำชธำนี และจัดต้ังองค์สตรีในระดับหมู่บ้ำน และต ำบลขึ้น เรียกว่ำ            
  คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน (กพสม.) และคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีต ำบล (กพสต.)    
  ได้ด ำเนินงำนพัฒนำหมู่บ้ำนและต ำบล ซึ่งต่อมำได้มีกำรจัดต้ังกลุ่มสตรีทอผ้ำขิดขึ้น โดยต้ังอยู่
  บ้ำนค ำพระ อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ บ้ำนค ำพระเป็นศูนย์รวมกำรผลิตและ
  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ้ำพื้นเมือง 

34) หนองสามขา 

  เป็นหนองน้ ำขนำดใหญ่ท่ีเป็นไปด้วยดอกบัวอันสวยงำม เป็นสถำนท่ีอนุรักษ์นกน้ ำนำนำชนิด 
  เช่น นกเจ่ำ นกกระยำง และนกอ่ืนๆ และใช้เป็นสถำนท่ีประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ เช่น        
  ลอยกระทง ปล่อยปลำ ปล่อยเต่ำ เป็นต้น 

  35) ป่าดงใหญ่ 

  เป็นป่ำชุมชนท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมต ำบลสร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
  ท้ังต ำบล และ ต ำบลจิกดู่ บำงส่วนและเป็นป่ำชุมชนผืนเดียวท่ียังคงรักษำควำมเป็นป่ำได้
  อย่ำงสมบูรณ์ ถือ ไ ด้ ว่ ำ เป็นมรดกของชำติ ท่ีอยู่ คู่อ ำ เภอหัวตะพำนมำโดยตลอด                    
  ซึ่งประกอบด้วยสถำนท่ีท่องเท่ียวมำกมำย เช่น มีสัตว์แปลกๆ ท่ีหำดูได้ยำก เช่น ควำย 3 ขำ 
  วัว 6 ขำ เป็นต้น 

  36) ภูวัด 

  ต ำบลโพนทอง อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีลักษณะท่ัวไปคล้ำยกับภูโพนทอง 
  เป็นภูเขำหินทรำย ต้ังอยู่ห่ำงจำกโพนทองไปทำงทิศเหนือประมำณ 1 กิโลเมตร เหมำะท่ีจะ
  พัฒนำเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพรำะสำมำรถเดินทำงขึ้นยอดเขำได้สะดวกและป่ำไม้ยังมีควำม
  อุดมสมบรูณ์ 
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37) วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม 

  ผำวิเวกวัดป่ำศรี วิ ชัยสุวรรณำรำม บ้ำนดอนนกยูง  หมู่ ท่ี  7 ต ำบลค ำโพน อ ำเภอ               
  ปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ออกจำกอ ำเภอไปทำงทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร  

     6.6 อุตสาหกรรม 
  ในพื้นท่ีจังหวัดอ ำนำจเจริญ มีโรงงำนท่ีได้รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำร (สะสม) ณ  วันท่ี 
31 ธันวำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน ท้ัง ส้ิน 386 โรงงำน มี เงินลงทุนรวม จ ำนวน  4,314.76  ล้ำนบำท             
มีจ ำนวน คนงำน จ ำนวน  2,776 คน  กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีส ำคัญของจังหวัดอ ำนำจเจริญ โดย พิจำรณำจำก
มูลค่ำเงินลงทุนสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 อุตสำหกรรมอำหำร คิดเป็นร้อยละ 63.37 รองลงมำ ได้แก่ 
อุตสำหกรรมจำกพืชร้อยละ 21.99, กำรผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์ รวมท้ังกำรซ่อมร้อยละ 6.46 ผลิตภัณฑ์
อโลหะ ร้อยละ 1.68 และ ผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 1.56  ในช่วงเดือนมกรำคม - ธันวำคม 2561 โรงงำน
อุตสำหกรรม ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 12 โรงงำน เงินทุน 5,820.88 ล้ำนบำท จ ำนวนคนงำน
เพิ่มข้ึน 291 คน มีแรงม้ำประกอบกิจกำร 61,874.57 แรงม้ำ  และเมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่ำจ ำนวนเงินทุน
เพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดเนื่องจำกในปี 2561 มีโรงงำนขนำดใหญ่ท่ีมีก ำลังกำรผลิตค่อนข้ำงสูงแจ้งประกอบ
กิจกำร คือ บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด 

 ตำรำงแสดงข้อมูลโรงงำนในจังหวัดอ ำนำจเจริญในรอบเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ท่ี กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
คนงาน 
(คน) 

1 อุตสำหกรรมจำกพืช 57 2,042.51 662 
2 อุตสำหกรรมอำหำร 23 5,877.23 449 
3 อุตสำหกรรมเครื่องด่ืม 2 8.80 13 
4 อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำยยกเว้นรองเท้ำ 1 0.25 28 
5 อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 47 143.52 386 
6 อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 11 6.26 99 
7 กำรพิมพ์ กำรเย็บเล่ม ท ำปกหรือท ำแม่พิมพ์ 1 1.61 7 
8 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 6 13.31 52 
9 ผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม 4 55.02 32 
10 ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 12 17.30 58 
11 ผลิตภัณฑ์พลำสติก 4 26.12 29 
12 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 36 170.82 230 
13 ผลิตภัณฑ์โลหะ 69 144.13 270 
14 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องกล 13 112.69 47 
15 ผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์รวมท้ังกำรซ่อม 93 594.33 346 
16 กำรผลิตอ่ืนๆ 7 100.86 68 
 รวม 386 9,314.76 2,776 

 ที่มา : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ ำนำจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2562 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 15,313.21 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ภำคเกษตร 
กำรป่ำไม้ และกำรประมง จ ำนวน 4,607 ล้ำนบำท กำรผลิตอุตสำหกรรม จ ำนวน  801 ล้ำนบำท กำรขำยส่ง 
กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมฯ จ ำนวน 1,457 ล้ำนบำท ท่ีพักโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร  จ ำนวน  12 ล้ำน
บำท  กำรก่อสร้ำง 969 ล้ำนบำท  อ่ืนๆ จ ำนวน  7,467.21 ล้ำนบำท รำยได้เฉล่ีย/คน/ปี 59,319 บำท  มี
อัตรำกำรว่ำงำน 0.7 % ค่ำแรงขั้นต่ ำ 310 ต่อวัน มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนในงำนส่งออกไป สปป.ลำว จ ำนวน 
3.99 ล้ำนบำท  สินค้ำน ำเข้ำท่ีส ำคัญคือสินค้ำตำมฤดูกำร สินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญคือ ท่ีนอนผลไม้                
ถังพลำสติก  จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน 769 รำย เงินทุนจดทะเบียน จ ำนวน 
2 ,599.02 ล้ำนบำท จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ ด้ำนเครื่องหมำยกำรค้ำ จ ำนวน 13 รำย                    
มีผู้ประกอบกำรและกลุ่มอำชีพ OTOP จ ำนวน  1,309 รำย ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำของท้ังจังหวัด จ ำนวน 
153,000 บำท สินค้ำ OTOP ท่ีส ำคัญได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ เส่ือกกและกระเป๋ำไม่ไผ่ ผ้ำไหมแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยขิด ส่วนสินค้ำ OTOP ของจังหวัด คือ ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ 

      
 6.8 แรงงาน 

  ในปี 2561 ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน 2561) จังหวัดอ ำนำจเจริญมีคนวัยแรงงำน
อำยุ 15 ปีข้ึนไป จ ำนวน  219,722 คน ดังนี้  
   1) เป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน  จ ำนวน  147,005 คน แบ่งเป็น  
    - ผู้มีงำนท ำ  จ ำนวน  11,116   คน  
    - ผู้ว่ำงงำน    จ ำนวน     1,553   คน  
    - ผู้รอฤดูกำล  จ ำนวน     2,150   คน 
   2. ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน       จ ำนวน  72,588  คน แบ่งเป็น 

    - ท ำงำนบ้ำน  จ ำนวน   16,964   คน 
    - เรียนหนงัสือ   จ ำนวน   16,964   คน  
    - อ่ืนๆ   จ ำนวน   32,294   คน 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

     7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชำกรในจังหวัดอ ำนำจเจริญนับถือศำสนำพุทธเป็นส่วนใหญ่  โดยมีข้อมูลดังนี้ 
  1) ศาสนสถาน  มีศำสนสถำนท่ีเป็นวัดจ ำนวน 368 แห่ง โบสถ์จ ำนวน 6 แห่ง มัสยิด            
  จ ำนวน 1 แห่ง โดยแยกนิกำยและศำสนำดังนี้ 

   - วัดมหำนิกำย  321 แห่ง 
   - วัดธรรมยุตินิกำย   46 แห่ง 
   - พระอำรำมหลวง           1   แห่ง (ธรรมยุติกนิกำย) 
   - โบสถ์คริสต์     6 แห่ง 
   - ศำลเจ้ำ     1 แห่ง 
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2)  ผู้น าทางศาสนา 
   -  เจ้ำคณะจังหวัดอ ำนำจเจริญ (มหำนิกำย)  : พระรำชปรีชำญำณมุนี  วัดบ่อชะเนง 
      อ.หัวตะพำน   
   -  เจ้ำคณะจังหวัดอ ำนำจเจริญ (ธรรมยุติกนิกำย) : พระวิชัยมุนี  วัดส ำรำญนิเวศ  
      (พระอำรำมหลวง) อ.เมืองอ ำนำจเจริญ 

  3) ศาสนิกชน 

   - พุทธศำสนิกชน    369,005 คน 

   - คริสต์        3,119 คน  

   - อิสลำม           10 คน 

   - ซิกส์              3 คน 

  4)  การเผยแผ่คุณธรรมจริยธรรม 

   - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ จ ำนวน 6 โรงเรียน  
   - ส ำนักปฏิบัติธรรม มหำนิกำย จ ำนวน 15 ส ำนักธรรมยุต จ ำนวน 6 ส ำนัก                
     หน่วยอบรมประจ ำต ำบล จ ำนวน 58 หน่วย  อุทยำนกำรศึกษำ จ ำนวน 7 วัด      
     วัดพัฒนำ ตัวอย่ำง  จ ำนวน 11 วัด 

 - ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์     71        แห่ง 
   - ลำนธรรม ลำนวิถีไทย             12        แห่ง 

     ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  1) เดือนมกราคม 

   - งำนประเพณี  ท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  1  มกรำคม สวนมิ่งเมือง 
     อ ำนำจเจริญ 

   - ประเพณีบุญคูณลำน (กำรแสดงแสง สี เสียง) 5 – 7  มกรำคม หน้ำท่ีว่ำกำร 

     อ ำเภอลืออ ำนำจ 

   - งำนเทศกำลท่องเท่ียวแม่น้ ำโขง “ชมตะวันริมฝ่ังโขงเช่ือมโยงวัฒนธรรมส่ีเผ่ำ” 
     31  มกรำคม  หน้ำเทศบำลต ำบลชำนุมำน   
  2) เดือนกุมภาพันธ์  
   - งำนนมัสกำรพระมงคลมิ่งเมือง (กำรแสดงแสง สี เสียง) วันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 3 
     พุทธอุทยำนพระมงคลมิ่งเมือง  เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ 

   - งำนนมัสกำรพระเหลำเทพนิมิต วันเพ็ญ เดือน 3 วัดพระเหลำเทพนิมิต   
     อ ำเภอพนำ 

  3) เดือนมีนาคม 

   - งำนประจ ำปีวัดศรีเจริญ บ้ำนหัวตะพำน ต.หัวตะพำน ต้นเดือนมีนำคม  
     วัดพระศรีเจริญ อ ำเภอหัวตะพำน 
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4) เดือนเมษายน 

   - งำนครูสลำมำยำมบ้ำน (มหกรรมรวมนักร้องลูกทุ่งช่ือดังท่ัวฟ้ำเมืองไทย)  
     2 เมษำยน  สวนมิ่งเมืองเฉล่ิมพระเกียรติ 
   - งำนประเพณีสงกรำนต์ ประกวดนำงสงกรำนต์ 13 เมษำยน สวนมิ่งเมืองเฉลิม
    พระเกียรต ิ

  5) เดือนพฤษภาคม 

   - งำนประเพณีวัดบ่อซะเนง  ต้นเดือนพฤษภำคม วัดบ่อซะเนง อ ำเภอหัวตะพำน 

  6) เดือนมิถุนายน 

   - งำนประเพณีบุญบั้งไฟบ้ำนอ ำนำจ เสำร์ – อำทิตย์ สัปดำห์แรกของเดือนมิถุนำยน 
     บ้ำนอ ำนำจ ต ำบลอ ำนำจ อ ำเภอลืออ ำนำจเจริญ 

   - งำนประเพณีบุญบั้งไฟบ้ำนแมด เสำร์ – อำทิตย์ สัปดำห์แรกของเดือนมิถุนำยน 
     บ้ำนอ ำนำจ ต ำบลแมด อ ำเภอลืออ ำนำจ 

7) เดือนกรกฎาคม 

   - งำนประเพณีแห่เทียน เข้ำพรรษำ แรม 1 ค่ ำ เดือน 8 สวนมิ่งเมือง เทศบำลเมือง
     อ ำนำจเจริญ 

  8) เดือนกันยายน  
   - งำนประเพณีแข่งเรือยำว แม่น้ ำโขง หน้ำเทศบำลต ำบลชำนุมำน อ ำเภอชำนุมำน 

  9) เดือนตุลาคม 

   - งำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษำ แรม 1 ค่ ำ เดือน 11 
     สวนมิ่งเมือง เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ 

  10) เดือนพฤศจิกายน 

   - งำนประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญ เดือน 12 สวนมิ่งเมือง เทศบำลเมือง 
     อ ำนำจเจริญ 

   - งำนประเพณีลอยกระทงอ ำเภอหัวตะพำน หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอหัวตะพำน  
     อ ำเภอหัวตะพำน 

  11) เดือนธันวาคม 

   - งำนประเพณีฮีตสิบสองและงำนกำชำดประจ ำปี 1 – 10 ธันวำคม  
     หน้ำศำลำกลำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  ชำวจังหวัดอ ำนำจเจริญประมำณร้อยละ 95  มีอำชีพในกำรท ำนำ กำรท ำมำหำกินของ
ประชำกรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ให้สอดคล้องกับวิถีกำร
ด ำเนินชีวิต ซึ่งเป็นแบบเรียบง่ำยเหมือนคนอีสำนท่ัวไป มีกำรน ำวัตถุดิบในท้องถิ่นมำใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวันให้มำกท่ีสุด เช่น กำรผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน กำรทอผ้ำ กำรผลิตเครื่องมือในกำรท ำมำหำกิน 
ฯลฯ 
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  ภาษาถิ่น 
  ชำวอ ำนำจเจริญส่วนใหญ่ใช้ภำษำอีสำน เช่นเดียวกับชำวอีสำนในจังหวัดอ่ืน ภำษำอีสำน
จัดเป็นประเภทภำษำถิ่นของภำษำไทย ส่วนภำษำเขียนใช้ภำษำไทย และอักษรไทย ถ้ำเป็นเอกสำรโบรำณ เช่น 
หนังสือออก หนังสือก้อน บทสวด และต ำนำน นิยมบันทึกด้วยตัวอักษรธรรม เป็นภำษำอีสำน ภำษำบำลี 
สันสกฤต ภำษำขอม และภำษำไทย  
                 ภำษำอีสำนถิ่นอ ำนำจเจริญ  ส่วนใหญ่ชำวอ ำนำจเจริญ พูดส ำเนียงอุบล ฯ  ซึ่งภำษำอีสำน
ถิ่นอ ำนำจเจริญ  มีอยู่  3  ส ำเนียง ได้แก่ ส ำเนียงอุบล ฯ ส ำเนียงบ้ำนน้ ำปลีก และส ำเนียงชำยแดน  
                      1) ส ำเนียงอุบล ฯ  มีลักษณะห้วน น้ ำเสียงแข็ง และหนักแน่น  
                      2) ส ำเนียงบ้ำนน้ ำปลีก  มีลักษณะช้ำ และยืดเสียงท้ำยค ำให้ยำวออกไป มำกกว่ำ
ส ำเนียงอุบล ฯ ท ำให้รู้สึกนุ่มนวลกว่ำ  
                     3) ส ำเนียงชำยแดน  เป็นส ำเนียงผสมระหว่ำงส ำเนียงอุบล ฯ และส ำเนียงลำว 
ประชำชนท่ีอยู่ใกล้ชำยแดนแถบอ ำเภอชำนุมำน จะมีส ำเนียงลำวผสมอยู่บ้ำง  
                 ภำษำผู้ไท  ชำวผู้ไท มีภำษำใช้เฉพำะเผ่ำคือ ภำษำผู้ไท เป็นภำษำพูด ไม่ปรำกฎว่ำมีภำษำ
เขียน ชำวผู้ไทส่วนใหญ่จะพูดได้ท้ังภำษำอีสำน และภำษำผู้ไท มีหลำยหมู่บ้ำนท่ีใช้ภำษำผู้ไทในกำรส่ือสำร
ประจ ำวันได้แก่ อ ำเภอเสนำงคนิคม  ท่ีบ้ำนนำสะอำด ต ำบลเสนำงคนิคม และอ ำเภอชำนุมำน  ในต ำบลค ำ
เข่ือนแก้ว มีบ้ำนค ำเดือย บ้ำนเหล่ำแก้วแมง และบ้ำนสงยำง ในต ำบลชำนุมำน มีบ้ำนโนนกุง และบ้ำนหินส่ิว 
ในต ำบลโคกก่ง มีบ้ำนหินกอง บ้ำนบุ่งเขียว บ้ำนนำงำม และบ้ำนพุทธรักษำ  
                 ภำษำข่ำ  พวกข่ำเป็นชำวพื้นเมืองด้ังเดิม ท่ีต้ังบ้ำนเรือนอยู่ตำมสองฝ่ังแม่น้ ำโขง มีวัฒนธรรม
กลมกลืนกับชำวพื้นเมืองในท้องถิ่น เช่น พวกส่วย และลำว ชำวบ้ำนท่ีใช้ภำษำข่ำคือ ชำวบ้ำนดงแสนแก้ว และ
บ้ำนดงส ำรำญ ต ำบลค ำเข่ือนแก้ว อ ำเภอชำนุมำน  
                 ภำษำในพิธีกรรมต่ำง ๆ  มีแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของพิธีกรรม ได้แก่  
                      - ภำษำพิธีกรรมเนื่องด้วยพระพุทธศำสนำ  เช่น กำรสวดมนต์ กำรเทศน์ ตอนต้น
ของพิธีกรรม นิยมใช้ภำษำบำลี และสันสกฤต เมื่อจบแล้วจึงเป็นภำษำไทย หรือภำษำอีสำน และเมื่อจบ
พิธีกรรมใช้ภำษำบำลี และสันสกฤต  
                      - ภำษำพิธีกรรมทำงไสยศำสตร์   เช่น กำรเข้ำทรง สูตรขวัญ สะเดำะเครำะห์ 
บวงสรวง ส่วนใหญ่มักมีพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำมำเกี่ยวข้องด้วย จึงมักเริ่มต้นด้วยภำษำบำลี และ
สันสกฤต ต่อจำกนั้นจะตำมด้วยภำษำขอม ภำษำไทย และภำษำอีสำน 

     7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  จังหวัดอ ำนำจเจริญ นอกจำกอำชีพด้ำนเกษตรกรรมแล้ว  ยังประกอบอำชีพด้ำนหัตถกรรม 
และอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรทอผ้ำ กำรจักสำน  ตัดเย็บเส้ือผ้ำ  เป็นต้น หัตถกรรมช่ำงฝีมือและสินค้ำ
พื้นเมืองของจังหวัดอ ำนำจเจริญท่ีเป็นเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม ได้แก่ 
  1) ผ้าลายขิดบ้านค าพระ  เป็นผ้ำทอมือท่ีวิจิตรงดงำม มีลักษณะวิเศษหลำกหลำยประเภท 
ตำมประโยชน์กำรใช้สอย เช่น ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำคลุมโต๊ะ ผ้ำสไบผืนใหญ่ ผืนเล็ก ชุดรับแขก ผ้ำตัดเส้ือ 
นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จำกผ้ำขิดเช่น หมอน กระเป๋ำ ย่ำม พวงกุญแจเป็นต้น ฝีมือทอผ้ำขิดของชำวบ้ำนค ำ
พระได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลท่ี 1 - 3 ประเภทสวยงำม ในกำรประกวดงำนหัตถกรรมท่ีศูนย์ศิลปำชีพบำง
ไทร เมื่อปี พ.ศ. 2537  ลักษณะเด่นของลำยผ้ำขิดบ้ำนค ำพระคือ ย้อมด้วยสีธรรมชำติ ท่ีน ำมำจำกเปลือกไม้ 
โดยวิธีผสมผสำนระหว่ำงธรรมชำติกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  สีย้อมผ้ำมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ สีท่ีได้จำก
ธรรมชำติแบบพื้นบ้ำนโบรำณและสีท่ีได้จำกทำงวิทยำศำสตร์ สีท่ีได้จำกธรรมชำติของไทยส่วนมำกจะได้จำก 
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พืชเช่น เปลือก รำก และผล พืชแต่ละชนิดจะให้สีท่ีแตกต่ำงกันคือ สีแดง ได้จำกรำกยอ เปลือกกอ สีครำม ได้
จำกต้นครำม  สีตองอ่อน (กระดังงำ) ได้จำกแกลง (มะพูด) สีด ำ ได้จำกลูกกระจำย เปลือกมะเกลือ  สีเหลือง 
ได้จำกขมิ้นชัน เปลือกขนุน แก่นแข (แกแล)  สีส้ม (แดงเลือดนก) ได้จำกสะตี  สีลูกหว้ำ (ม่วงอ่อน) ได้จำกลูก
หว้ำ สีเขียว ได้จำกใบหูกวำง  สีน้ ำตำล ได้จำกเปลือกประดู่  สีชมพู ได้จำกเปลือกนุ่น  สีเทำ ได้จำกเปลือกบก 
สีม่วงเทำได้จำกเปลือกหว้ำ 
  2) การจักสานไม้ไผ่  เป็นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่งของชำวบ้ำนอีสำนท่ีท ำกันมำต้ังแต่สมัย
โบรำณ สืบทอดมำถึงปัจจุบัน ท ำกันอยู่ทุกหมู่บ้ำน เป็นกำรน ำเอำไม้ไผ่ ซึ่งมีอยู่มำกมำยในพื้นท่ีมำจักสำนและ
ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ท่ีเหลือก็เอำไว้แลกเปล่ียนกันในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมจักสำนกันมำกท่ีสุดคือฝำ
เรือน มวย หวด กระติบข้ำว สบ ไซ ข้อง ตะกร้ำ เป็นต้น 
  ของท่ีระลึกของจังหวัดอ ำนำจเจริญเป็น ข้ำวหอมมะลิ เสือกก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำก
ผ้ำขิต ผ้ำไหมซึ่งมีอยู่ตำมหมู่บ้ำน เช่น บ้ำนค ำพระ บ้ำนสร้ำงถ่อ ท่ีอ ำเภอหัวตะพำน บ้ำนจำนลำน บ้ำนสร้อย 
ท่ีอ ำเภอพนำ ผ้ำไหม บ้ำนเปือย บ้ำนน้ ำท่วม ท่ีอ ำเภอลืออ ำนำจ 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

     8.1 น้ า 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีแหล่งน้ ำท่ีส ำคัญได้แก่ ล ำเซบำย ล ำเซบก ล ำละโอ ล ำห้วยปลำแดก    
ล ำห้วยจันทัน ล ำห้วยพระเหลำ ล ำห้วยแซง ล ำห้วยทม ล ำห้วยตำเทียว ล ำห้วยจิตำปำ ล ำห้วยทรำย ล ำห้วย
คันแท ล ำห้วยแก้งแม้ง และล ำห้วยต้นแคน ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำท่ีใช้ในกิจกรรมทำงกำรเกษตร และประมง ในส่วน
ของแหล่งน้ ำใต้ดิน (บ่อน้ ำบำดำล) จำกกำรส ำรวจของกรมทรัพยำกรธรณี พบว่ำพื้นท่ีจังหวัดอ ำนำจเจริญโดย
ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเจำะหรือพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลได้ เนื่องจำกเป็นภูเขำหรือพื้นท่ีมีหินปกคลุมอยู่ ยกเว้น
พื้นท่ีเป็นหย่อมของอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ อ ำเภอหัวตะพำน และอ ำเภอพนำ ซึ่งแหล่งน้ ำบำดำลท่ีเป็น
น้ ำเค็มไม่เหมำะท่ีจะพัฒนำเพื่อกำรเกษตรและอุปโภค มีเพียงพื้นท่ีบงส่วนด้ำนตะวันออกของอ ำเภอหัวตะพำน
เท่ำนั้น ท่ีเป็นแหล่งน้ ำบำดำลในหินแข็งและมำกกว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ ของบ่อท่ีขุดเจำะในบริเวณนี้ ได้น้ ำมี
คุณภำพดี แต่คุณภำพของน้ ำจะมีผลกระทบจำกน้ ำเค็มมำกขึ้น เมื่อควำมลึกของบ่อมำกกว่ำ 60 เมตร แหล่ง
น้ ำบำดำลบริเวณนี้มีปริมำณน้ ำพอท่ีจะพัฒนำเพื่อกำรเกษตรได้ แต่เนื่องจำกแหล่งน้ ำส่วนใหญ่อยู่ลึกมำก กำร
ลงทุนเจำะใช้ทุนสูง ไม่คุ้มต่อกำรลงทุน อย่ำงไรก็ตำมในเขตเทศบำลยังสำมำรถขุดบ่อบำดำลเพื่อกำรอุปโภค
และบริโภคได้ 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรขยำยตัวของจ ำนวนแหล่งน้ ำท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แต่มี
พื้นท่ีได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำเพียง 80,511 ไร่ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรและควบคุมพื้นท่ี
กำรเกษตรทั้งหมดของจังหวัด 

     8.2 ป่าไม้ 

  จังหวัดอ ำนำจเจริญ ลักษณะของป่ำไม้เป็นป่ำไม้ประเภทผลัดใบ  (Deciduous Forest) 

ได้แก่ ป่ำเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรือป่ำผลัดใบผสม มีลักษณะเป็นป่ำโปร่ง ประกอบด้วย
ต้นไม้ขนำดใหญ่และขนำดกลำงหลำยชนิด มีไม้ไผ่ต่ำงๆ ข้ึนกระจัดกระจำยอยู่ท่ัวไป พื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทรำย          
ในฤดูแล้งต้นไม้ส่วนมำกจะผลัดใบ เมื่อเข้ำสู่ฤดูฝนต้นไม้จึงผลิใบและกลับเขียวชอุ่มเหมือนเดิมพันธ์ุไม้ชนิดส ำคัญ 
ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่ำโมง ตะแบก เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมี ป่ำแดง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest) 

ป่ำชนิดนี้มีช่ือเรียกแตกต่ำงกันออกไปหลำยช่ือตำมท้องถิ่น เป็นต้นว่ำ ป่ำแพะ ป่ำแดง ป่ำโคก หรือ ป่ำเต็งรัง 
ลักษณะท่ัวไปเป็นป่ำโปร่ง มีต้นไม้ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก ขึ้นอยู่ปะปนกันไม่หนำแน่น พื้นท่ีแห้งแล้ง  
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ควำมสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุน้อย เมื่อถึงฤดูแล้งต้นไม้ผลัดใบแทบท้ังหมด พันธ์ุไม้ชนิดท่ีส ำคัญ ได้แก่ เต็งรัง 
มะค่ำแต้ ประดู่ แดง สมอไทย เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่ำงท่ีพบมำก ได้แก่ เป้ง หญ้ำเพ็กโจดและหญ้ำชนิดต่ำงๆท่ีมีอยู่
ท่ัวไปในเขตอ ำเภอต่ำงๆ  มีพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด 1,975,902 ไร่  มีพื้นท่ีป่ำไม้ จ ำนวน 20 ป่ำเป็นป่ำสงวน
แห่งชำติ 13 ป่ำ และปำถำวรจ ำนวน 5 ป่ำ และมีอุทยำนแห่งชำติ 1 แห่ง คืออุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว 
และวนอุทยำน 1 แห่ง คือ ภูสิงห์ – ภูผำผ้ึง จังหวัดอ ำนำจเจริญมีพื้นท่ีป่ำรำม 824,504.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
26.33  ของเนื้อที่จังหวัด  ได้มอบให้ส ำนักงำนปฏิรูปท่ีดินเพื่อกำรเกษตร (สปก.) น ำไปปฏิรูป 295,550.01 ไร่ 
คงเหลือพื้นท่ีป่ำไม้ 528,954.86 ไร่ 

     8.3 ภูเขา 
  เทือกเขำท่ีอยู่ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ คือ เทือกเขำภูพำน  เป็นเทือกเขำท่ีทอดผ่ำนหลำย
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธำนี  กำฬสินธ์ุ  สกลนคร  นครพนม  มุกดำหำร  
อุบลรำชธำนี  และอ ำนำจเจริญ  ในส่วนท่ีอยู่ในจังหวัดอ ำนำจเจริญจะอยู่ในเขตอ ำเภอชำนุมำน และอ ำเภอ   
เสนำงคนิคม  มีลักษณะเป็นเทือกเขำท่ีไม่มีควำมสูงมำกนัก เป็นเนินเขำเต้ีย ๆ  

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีแม่น้ ำ และล ำน้ ำสำยส ำคัญท่ีเป็นประดุจด่ังเส้นเลือดหล่อเล้ียงชีวิตของ
ชำวนำอ ำนำจเจริญ  3 สำย คือ  
  1) แม่น้ ำโขง  เป็นแม่น้ ำนำนำชำติ มีต้นก ำเนิดอยู่ท่ีประเทศทิเบต ไหลผ่ำนสหภำพพม่ำ และ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ไหลผ่ำนจังหวัดอ ำนำจเจริญ ในเขตอ ำเภอชำนุมำน เป็นระยะทำง 38 
กิโลเมตรในช่วงท่ีผ่ำนอ ำเภอชำนุมำนมีควำมกว้ำงประมำณ 2,000 เมตร 
  2) ล ำเซบก  ต้นน้ ำอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองและอ ำเภอหัวตะพำน ไหลผ่ำนอ ำเภอลืออ ำนำจ 
อ ำเภอพนำ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ ำมูลท่ีบ้ำนปำกเซ อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี ระยะทำงประมำณ 
150 กิโลเมตร 
  3) ล ำเซบำย  ต้นน้ ำอยู่ในเขตอ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร ไหลผ่ำนจังหวัดอ ำนำจเจริญ ใน
เขตอ ำเภอเสนำงคนิคมอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญอ ำเภอหัวตะพำนไหลไปบรรจบกับแม่น้ ำมูลท่ีต ำบลแจระแม 
อ ำเภอเมืองจังหวัดอุบลรำชธำนี  มีควำมยำวประมำณ 200 กิโลเมตร 
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1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน1.1 ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน
อ านวยความสะดวกทางด้านการ
คมนาคมใหก้ับประชาชน

จ านวนสะพานที่ก่อสร้างส าเร็จเพื่ออ านวย
ความสะดวกทางด้านคมนาคมกับประชาชน

32 แหง่ 21 แหง่ 5 แหง่ 4 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

1.2 ซ่อมแซมสะพานอ านวยความ
สะดวกทางด้านคมนาคม
ใหก้ับประชาชน

จ านวนสะพานที่ด าเนินการซ่อม 5 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

1.3 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมเพิ่ม
ศักยภาพการระบายน้ า

จ านวนท่อลอดเหล่ียมที่ก่อสร้างส าเร็จเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางด้านคมนาคม

85 แหง่ 17 แหง่ 17 แหง่ 17 แหง่ 17 แหง่ 17 แหง่

1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับ
มาตรฐานทาง  อ านวยความ
สะดวกทางด้านการคมนาคมใหก้ับ
ประชาชน

จ านวนถนนลาดยาง (แอสฟัลทติ์กคอนกรีต) 226 แหง่ 95  แหง่ 66  แหง่ 33  แหง่ 16  แหง่ 16  แหง่

1.5 ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวย
ความสะดวกทางด้านคมนาคม
ใหก้ับประชาชน

จ านวนถนนลูกรังอ านวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชน

555 แหง่ 111 แหง่ 111 แหง่ 111 แหง่ 111 แหง่ 111 แหง่

1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กอ านวยความสะดวก
ทางการคมนาคมใหก้ับประชาชน

จ านวนถนนคอนกรีตอ านวยความสะดวก
ด้านการคมนาคมใหก้ับประชาชน

223 แหง่ 94 แหง่ 65 แหง่ 32 แหง่ 16 แหง่ 16 แหง่

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
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ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

1.7  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อ านวยความสะดวกทางด้าน
การคมนาคมใหก้ับประชาชน

จ านวนถนนท่ีได้รับการปรับปรุงในสวน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (สวนพุทธอุทยาน) 

5 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 

จ านวนถนนลาดยางที่ได้รับการซ่อมแซม 5 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการประมาณ 100-150 คน ได้มีความรู้
และประสบการณ์ด้านผังเมืองมากขึ้น

1,500,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท

จัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ

1,500,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท

จัดท าแผนปฏิบติัการส าหรับใช้เปน็ผังแม่บท
ในการปรับปรุงพื้นที่ วางผังในด้านการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม จังหวัดอ านาจเจริญ

1,500,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท
300,000

บาท

1.8 พัฒนางานผังเมืองและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
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จ ำนวนพื้นท่ีด ำเนินกำรติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่ำงในควำมดูแลของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ

1,250 จุด 250 จุด 250 จุด 400 จุด 400 จุด 400 จุด

จ ำนวนพื้นท่ีด ำเนินกำรติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่ำงในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

75 จุด 15 จุด 15 จุด 15 จุด 15 จุด 15 จุด

จ ำนวนปรับปรุงไฟสัญญำณจรำจร
- ติดต้ังปำ้ยเตือน / เคร่ืองหมำยจรำจร 
/ กล้อง CCTV / ติดต้ังเคร่ืองนับเวลำ
ถอยหลัง / ติดต้ังโคมไฟแสงสว่ำง / 
ติดต้ังกล้องตรวจจับควำมเร็ว ฯลฯ

(ไม่ระบ)ุ (ไม่ระบ)ุ (ไม่ระบ)ุ (ไม่ระบ)ุ (ไม่ระบ)ุ (ไม่ระบ)ุ

จ ำนวนลำนกีฬำเพื่อสุขภำพ 44  แหง่ 44  แหง่ - - - -

จ ำนวนกิจกรรมท่ีรณรงค์ประชำสัมพันธ์
กำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำงถนน

10 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง

จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบติังำนด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพ อบจ.

35  คน 7  คน 7  คน 7  คน 7  คน 7  คน

จ ำนวนคร้ังของกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพ อปพร.

5  คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบติังำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

45  คน 9 คน 9 คน 9 คน 9 คน 9 คน

จ ำนวนคร้ังของกำรจัดอบรม 5  คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

2.1 รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน  ให้
เปน็สังคมเมืองน่ำอยู่

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย
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ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

จ ำนวนคร้ังที่ขอค่ำตอบแทนอำสำสมัคร
สำธำรณสุข  ประจ ำหมู่บำ้น  เดือนละ
1  คร้ัง

60  คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง

จ ำนวนคร้ังที่ สร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ดูแลคนพิกำร , ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส

320  คร้ัง 64 คร้ัง 64 คร้ัง 64 คร้ัง 64 คร้ัง 64 คร้ัง

จ ำนวนศูนย์ใหบ้ริกำรคนพิกำร , ผู้สูงอำยุ
 และผู้ด้อยโอกำส ที่ได้รับกำรสนับสนุน
และจัดต้ัง

35 ศูนย์ 7 ศูนย์ 7 ศูนย์ 7 ศูนย์ 7 ศูนย์ 7 ศูนย์

จ ำนวนแกนน ำจิตอำสำ  ที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำรดูแลคนพิกำร , 
ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส

525 คน 105 คน 105 คน 105 คน 105 คน 105 คน

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกิจกรรม  ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง
ปอ้งกันและควบคุมโรค

5 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

จ ำนวนต ำบลที่ได้ด ำเนินกำรระดับต ำบล "
 คนดี สุขภำพดี  รำยได้ดี สู่เมืองธรรม
เกษตร"

35 ต ำบล 7  ต ำบล 7  ต ำบล 7  ต ำบล 7  ต ำบล 7  ต ำบล

จ ำนวนกำรส่งเสริม  สนับสนุน กำร
ด ำเนินงำนของภำคีเครือข่ำยในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน

5 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

จ ำนวนคนพิกำรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม และ
มีทกัษะในกำรฝึกอำชีพ

100  คน 20 คน 20 คน 20 คน 20 คน 20 คน
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ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

จ ำนวนคร้ังที่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
อ ำนำจเจริญสมทบเงินเข้ำกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภำพฯ

5 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรดูแลผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำสในสังคม

จ ำนวนคร้ังที่มีกำรประชุม แกนน ำด้ำน
สุขภำพ เพื่อพัฒนำสุขภำพ  เกี่ยวกับสิทธิ
ตำมหลักประกันสุขภำพและกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้แก่ประชำชน

5  คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

2.4  ปอ้งกันและแก้ปญัหำยำเสพติด ร้อยละ 80  ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ด้ำนพิษภัยยำเสพติดเพิ่มขึ้น

500 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรปอ้งกัน
และควบคุมโรคที่เปน็ภัยต่อสุขภำพ

ร้อยละ 70 ของ กองทุนฯ ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมฯ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิกำรมำกขึ้น

315  กองทุน 63 กองทนุ 63 กองทนุ 63 กองทนุ 63 กองทุน 63 กองทนุ

2.6  ปลูกฝังอุดมกำรณ์แหง่กำรรู้
รักษ์สำมัคคี

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้น ำ
ควำมรู้ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ไปเผยแพร่
 และปฏิบติัต่อไป

500 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน

2.7  สร้ำงภูมิคุ้มกันใหเ้ยำวชนในส่ิง
ไม่พึ่งประสงค์

จ ำนวนคร้ังที่ของกำรฝึกอบรมทักษะชีวิต
 สร้ำงภูมิคุ้มกันแก่เยำวชนต่อส่ิงไม่พึง
ประสงค์

5  คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

2.8 ส่งเสริมสนับสนุนภำคีเครือข่ำย
ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต

จ ำนวนเด็กและเยำวชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเร่ืองสมุนไพรพื้นบำ้น และสืบ
สำนภูมิปญัญำพืชสมุนไพรพื้นบำ้น

300 คน - - - 100 คน 100 คน

จ ำนวนสตรีได้รับกำรพัฒนำเพื่อใหม้ี
ทักษะในกำรดูแลสตรีและครอบครัวใน
ชุมชน

240 คน - - 80 คน 80 คน 80 คน

จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพเกิดทักษะในกำรดูแลตนเองและ
เครือข่ำย

150 คน - - 50 คน 50 คน 50 คน

จ ำนวน อสม.ปฏิบติังำนตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยได้อย่ำงครบถ้วน

21,747 คน - - 7,249 7,249 7,249

จ ำนวนของเด็กและเยำวชน ภำคี
เครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้องมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

300 คน - - 100 คน 100 คน 100 คน
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3. ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

3.1 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา จ านวนคร้ังท่ีร่วมและจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับต่างๆ

48 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง

 จ านวนคร้ังที่ร่วมและมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

48 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง

ร้อยละของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการส่งเสริม 
สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

60 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง

จ านวนคร้ังท่ีมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
 ด้านการส่งเสริม สร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนาและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น

60 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง

3.3 พัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญให้
เปน็สังคมแหง่การเรียนรู้

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษากลุ่มวิชา

20 คร้ัง 2 คร้ัง 5 คร้ัง 5 คร้ัง 5 คร้ัง 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 55 คร้ัง 12 คร้ัง 11 คร้ัง 11 คร้ัง 11 คร้ัง 11 คร้ัง

ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

3.2 ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  
ศาสนาและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
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ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมอบรม 8 กลุ่ม
สาระ 

10 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม  จ านวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตาม
โครงการมีความรู้ด้านอาชีพ ร้อยละ 70

  แหล่งเรียนรู้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน 4 แหง่  จ านวน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ
ในสถานศึกษา  จ านวน 8 โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน 16 

โรงเรียน 

60 คร้ัง 1 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง 12 คร้ัง

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ส่ือการเรียนการสอนส่ือภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา 24 โรงเรียน

5 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนส่ือ
วิทยาศาสตร์ระดับบประถมศึกษา 
จ านวน 256 โรงเรียน

5 คร้ัง 8 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 5 คร้ัง 8 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
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ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

จ านวนคร้ังร่วมและมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ

40 คร้ัง ร้อยละ 75 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง

จ านวนคร้ังร่วมและมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 

40 คร้ัง 25 โรงเรียน 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง

ร้อยละของเยาวชนและประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทกัษะด้าน
กีฬาและทักษะการตัดสินไม่น้อยกว่า 
75 ขอ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

จ านวนหมู่บา้น ,โรงเรียนในเขตพื่นที่ 
จังหวัดอ านาจเจริญได้รับอุปกรณ์กีฬา

125 โรงเรียน 25 โรงเรียน 25 โรงเรียน 25 โรงเรียน 25 โรงเรียน

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ 
ทางด้านการศึกษาและกีฬา
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4.1 เสริมสร้างการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับ
ครอบครัวและชุมชน

จ านวนคร้ังของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

4.2 ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน้ า
ส าหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค  
เพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ และช่วยแก้ไข
ปญัหาอุทกภัย

จ านวนขุดลอกหว้ยเพื่อแหล่งน้ า
ส าหรับประโยชน์อุปโภคบริโภค เล้ียง
สัตว์ เพาะปลูก

65 แหง่ 26 แหง่ 25 แหง่ 12 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

จ านวนหนองที่ปรับปรุงบรูณะ 5 แหง่ 1 แหง่  1 แหง่  1 แหง่  1 แหง่  1 แหง่

จ านวนแหล่งน้ าท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบจ.

41 แหง่ 10 แหง่ 15 แหง่ 10 แหง่ 3 แหง่ 3 แหง่

จ านวนสระน้ าที่บรูณะปรับปรุง 10 แหง่ 2 แหง่ 2 แหง่ 2 แหง่ 2 แหง่ 2 แหง่

จ านวนฝายน้ าล้นท่ีซ่อมแซม 5 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

4.4 ขุดสระน้ าส าหรับประชาชนใช้
อุปโภคบริโภค  เพาะปลูกและเล้ียงสัตว์
 และช่วยแก้ไขปญัหาอุทกภัย

จ านวนสระน้ าสาธารณที่ได้ขุด 5 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่ 1 แหง่

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

4.3 บรูณะ ปรับปรุง และซ่อมแซม
แหล่งน้ าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค
บริโภคเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ และ
ช่วยแก้ไขปญัหาอุทกภัย

4. ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย
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ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

4.5 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ส าหรับ
ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคเพาะปลูก
และเล้ียงสัตว์ และช่วยแก้ไขปญัหา
อุทกภัย

มีฝายน้ าล้นเพื่อไว้อุปโภคบริโภค 10 จุด 4 จุด 1 จุด 3 จุด 1 จุด 1 จุด

4.6 การบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

จ านวนการบริหารจัดการน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทติย์

1 แหง่   1 แหง่   1 แหง่
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5.1 อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน

ร้อยละ 90 ของเกษตรกรท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
ย่ังยืน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างเหมาะสม

จ านวน อปท. ได้รับการพัฒนาบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

320 แหง่ 64 แหง่ 64 แหง่ 64 แหง่ 64 แหง่ 64 แหง่

5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วม

ร้อยละ ความพึงพอใจการบริหาร
จัดการบอ่ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิ
กูลรวมของ อบจ. 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับ
การพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน 

 5 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถ
ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวใน
จังหวัดอ านาจเจริญได้

5 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

5.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหใ้ช้พลังงาน
ทางเลือก

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ทอ่งเท่ียว

5. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย
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2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565

6. การบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี

ร้อยละ  90  ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  น า
ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศมาพัฒนาทอ้งถิ่น 
ฯลฯ

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

ร้อยละ  70  ขององค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  เด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ได้น าความรู้ที่
เปน็ประโยชน์  ได้พัฒนาตนเองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

ร้อยละ  90  ของประชาชนหรือกลุ่ม
องค์กรทกุภาคส่วน  ได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ  ได้รับการบริการจาก
ภาครัฐอย่างทั่วถึง  ได้รับความรู้  
รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเข้าใจ  ลด
ความขัดแย้งในพื้นที่  ลดความเหล่ือมล้ า  
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

จ านวนกิจกรรมที่มีการประชุมประสาน
แผนระดับจังหวัดอ านาจเจริญ

15  คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง

จ านวนผู้เข้าร่วมประชาคม 1,000 คน 200 คน 200  คน 200 คน 200 คน 200 คน

6.1 ส่งเสริมการบริหารงาน  โดย    
ยึดหลัก "ธรรมาภิบาล"

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด
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2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

จ านวนกิจกรรมที่ได้จัดท าในการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

15  คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง

จ านวนกิจกรรมที่ได้จัดท าในการทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5 คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง

จ านวนกิจกรรมที่ใช้ในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน

5 คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง 1  คร้ัง

จ านวนบคุลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านการประเมินจ านวน  75%  ของ
บคุลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  ตาม
หลักสูตรฯ  ตามที่เกณฑ์ก าหนด

800  คน 160  คน 160  คน 160  คน 160  คน 160  คน

ค่าจัดการเลือกต้ัง นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ และ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  เพียงพอ  ร้อยละ  100

23,200,000

บาท
23,000,000

บาท
50,000

บาท
50,000

บาท
50,000

บาท
50,000

บาท

ประชาชนหรือผู้รับบริการในจังหวัด
อ านาจเจริญ  เกิดความพึงพอใจ  เชื่อม่ัน 
 เชื่อถือ  ในการปฏิบติังาน  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

10  คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง

6.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณโดยยึดหลัก "ธรรมาภิ
บาล"
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2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย

ตารางการก าหนดตัวช้ีวัด

6.3 ส่งเสริมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่าง
ย่ังยืน

จ านวนบคุลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
เร่ืองการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ปลีะ  1  คร้ัง  และผ่านการ
ประเมิน  จ านวน  80 %  ของบคุลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรม  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

800  คน 160  คน 160  คน 160  คน 160  คน 160  คน

6.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนในจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้
ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เปน็ประมุขและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพิ่มมากขึ้น

600  คน 200 คน 200 คน 200 คน

68
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ส่วนที ่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนพัฒนาระดับมหภาค  โดยอาศัยหลักความสอดคล้องระหว่าง แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12  นโยบายรัฐบาล แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  รวมท้ังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  การบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการท างาน
ร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆในพื้นท่ี  ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชนในทุกพื้นท่ี  สนับสนุนการจัดเวที
ประชาคม  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  เพราะว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชน         
เป็นกระบวนการส าคัญ  ท่ีต้องด าเนินการทุกครั้งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1.1 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาของ อบจ.อจ. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู่ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 1.2 ความความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาของ อบจ.อจ. 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 

1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรม   
ลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคการเมืองและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 
 

4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

6 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคการเมืองและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ 
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 1.3  ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาของ อบจ.อจ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

- ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของ 
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าทางสังคม 

4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพอย่างยั่งยืน 

5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของ 
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
6 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

- 
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 1.4 ความความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 

 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาของ อบจ.อจ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อ

รองรับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน - ยุทธศาสตร์การขยายฐานตลาดการท่องเท่ียว
เชิงคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้ประกอบการ  เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการค้าการ
ลงทุนสู่สากล 
 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

- ยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้ประกอบการ  เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการค้าการ
ลงทุนสู่สากล 
 

3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

- 

4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- 
 

5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

- 

6 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

- 
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 1.5 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับแผนพัฒนา
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ท่ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อรองรับ

แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ 

1 

 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน - ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองการค้า  การ
บริการ  การค้าชายแดน  และการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง  ประชาชนมีรายได้
ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคม
เมืองน่าอยู่ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคม
คุณธรรมและสันติสุข  มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาล  และทันสมัย 

 

3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคม
คุณธรรมและสันติสุข  มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาล  และทันสมัย 

 

4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองการค้า  การ
บริการ  การค้าชายแดน  และการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง  ประชาชนมีรายได้
ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

5. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร -
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ดิน  น้ า  และพลังงาน
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ท่ีสมดุล  
ยั่งยืน 

 

6 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคม
คุณธรรมและสันติสุข  มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาล  และทันสมัย 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 2.1  วิสัยทัศน์  
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 
บนพืน้ฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

     กลยุทธ์ มี  8  กลยุทธ์ 

   1.1  ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน 

   1.2  ซ่อมแซมสะพานอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน 

   1.3  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ า 
   1.4  ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อ านวยความสะดวกทางด้านการ 

   คมนาคมให้กับประชาชน 

   1.5  ซ่อมแซมถนนลูกรังอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน 

   1.6  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐานทางอ านวยความสะดวกทางด้าน 

          การคมนาคมให้กับประชาชน 

   1.7  ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ านวยความสะดวกทางด้านการ 

             คมนาคมให้กับประชาชน 

   1.8  พัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
      กลยุทธ์  มี  8  กลยุทธ์ 

   2.1  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   2.2  ส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

   2.4  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

   2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคท่ีเป็นภัยต่อสุขภาพ 

   2.6  ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 

   2.7  สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในส่ิงไม่พึ่งประสงค์ 

   2.8  ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     กลยุทธ์  มี  4  กลยุทธ ์

    3.1 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 

    3.2 ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

    3.3 พัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ ทางด้านการศึกษา   
และกีฬา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      กลยุทธ์  มี  6  กลยุทธ์ 

  4.1 เสริมสร้างการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 

  4.2 ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน้ าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเล้ียง
    สัตว์และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

  4.3 บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน้ าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูก 

        และเล้ียงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

  4.4 ขุดสระน้ าส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ และช่วยแก้ไข
          ปัญหาอุทกภัย 

  4.5 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ส าหรับประชาชนใช้อุปโภค  บริโภค เพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ และ
          ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

  4.6 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      กลยุทธ์  มี  4  กลยุทธ์ 

  5.1 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    
         ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

  5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

      กลยุทธ์  มี  4  กลยุทธ์ 

  6.1 ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”   
  6.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”   
  6.3 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 

  6.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย 

2.3 เป้าประสงค์ 

  1. จังหวัดอ านาจเจริญมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอและท่ัวถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจ   
     อาเซียน 

  2. ประชาชนในจังหวัดอ านาจเจริญมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญบริหารจัดการโดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” 

  4. ประชาชนในจังหวัดอ านาจเจริญมีการพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. จังหวัดอ านาจเจริญมีการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพ  
  6. จังหวัดอ านาจเจริญมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการ 

  ด ารงชีวิต 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนา   ท้ังนี้ สามารถสรุป
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ดังนี้ 

ปัญหาความต้องการที่ส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ไฟฟ้ามีไม่ท่ัวถึง 
2. การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
3. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
4. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
5. ขุดลอกแหล่งน้ า 
6. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน 
7. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรงั 
8. กอ่สร้างฝาย 
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถ่ิน 
1. ผู้น าทางศาสนาประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
2. ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
3. คนในชุมชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ในการด ารงชีวิต 
4. ขาดอุปกรณ์ในการส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยหรือไม่
เพียงพอกับนักเรียน  นักศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประพณีท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ  
และเน้นพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
7. อนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
8. ส่งเสริมและพัฒนากิจกกรมการบูรณะวัด และแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
10. สนับสนุนส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพให้กับนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 
11. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ียากจน 
12. จัดฝึกอบรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกแขนง 
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  การ
ท่องเที่ยว  และการค้าชายแดน 
1. ปัญหาค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 
2. ปัญหาการว่างงาน 
3. ปัญหาราคาสินค้าภาคการเกษตรตกต่ า 
4. ขาดตลาดกลางมารองรับสินค้าเกษตร 
5. ปัญหาขาดความรู้ในการบริหารจัดการท่ีดี 

ท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด 
อ านาจเจริญ  ท้ัง 7  อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
ท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด 
อ านาจเจริญ  ท้ัง 7  อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด 
อ านาจเจริญ  ท้ัง 7  อ าเภอ 
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ปัญหาความต้องการที่ส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย 

6. ขาดทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
7. สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
8. ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP  ท่ีมีมาตรฐาน 
9. สนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายสินค้า OTOP 
10. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
11. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
12. ส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 
2. ปัญหาสารเคมีตกค้างใน พืช  ผัก  และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
3. ปัญหาไฟป่า 
4. แหล่งน้ าตามธรรมชาติต้ืนเขิน 
5. สนับสนุนการปลูกป่าถาวร 

6. ปัญหามลพิษ / มลภาวะ 
7. ไม่มีระบบการก าจัดขยะท่ีถูกวิธี 
8. ปัญหาขาดท่ีท้ิงขยะท่ีมีมาตรฐาน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาป่า 

ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

1. หน่วยงานภาครัฐ ขาดความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมในด้าน
ต่างๆ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต้านยาเสพติด 
3. ผู้น าไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนากลุ่มองค์กร 
4. ขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. กลุ่มสมาชิกขาดความรู้ความช านาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
7. ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด 

8. สนับสนุนกิจกรรมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 
9. ปัญหายาเสพติด 
10. ปัญหาการลักขโมย 
11. ปัญหาอบายมุข เช่น การเล่นการพนัน 
12. สนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 
 
 
ท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด 
อ านาจเจริญ  ท้ัง 7  อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด 
อ านาจเจริญ  ท้ัง 7  อ าเภอ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ด้านการเมืองการปกครอง 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อปท. 
- นายก อปท. มีความสามารถในการ
บริหารงาน 
- ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงาน
ของ อปท. มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
- มีการจัดประชุมประชาคมเวทีประชาธิปไตย
เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

- ประชาชนยังขาดความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย 
- ขาดภาวะผู้น า 
- การซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง 
- การบริหารงานระบบแบบเครือญาติ พวก
พ้อง 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ท่ัวถึง 
- มีการแบ่งสี แบ่งพวก เกิดการทะเลาะกันทาง
การเมือง เกิดการแตกแยก 

โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 

- ประชาชนคัดเลือกผู้น าท่ีมีคุณภาพ มีจิต
อาสา เป็นตัวอย่างท่ีดี 
- มีการรณรงค์ในการเลือกตั้ง 
- องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา อปท. 

- งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ 
- การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- การเมืองขาดเสถียรภาพ 
 

 
ด้านสังคม   

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
- มีการจัดต้ังธนาคารหมู่บ้าน 
- ชุมชนเข้มแข็ง 
-  มีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรกับชุมชน 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดต้ัง
กลุ่ม 
- ประชาชนมีรายได้น้อย 

โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
- ประชาชนมีความสามัคคี  เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ 
- มีการด าเนินชีวิตโดยวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมนีโยบายป้องกัน
ปัญหายาเสพติดต่อชุมชน 

- มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากเกินไป 
- การเปล่ียนแปลงทางสังคม  เน้นด้านวัตถุ
นิยมมากเกินไป 
- มีการแข่งขันทางสังคมเพื่อความอยู่รอดสูง 
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ด้านการศึกษา 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริม
การศึกษา 
- รัฐบาลส่งเสริมการเรียนรู้ฟรี 15  ปี 

- มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

- ขาดเทคโนโลยีในการศึกษา 
- ขาดวินัยในการช าระเงินกู้ยืม 
- ขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถ 

โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
- ประชาชนให้ความส าคัญด้านการศึกษา 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนการศึกษา 

- มีการน าหลักสูตรและเพิ่มรูปแบบสู่การศึกษา 

- เยาวชนรับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป 
- บุคลากรบางคนขาดจริยธรรม 
- เยาวชนขาดจิตส านึกด้านวัฒนธรรม 

 
 
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
-  จัดให้มีการบวชพรรษาภาคฤดูร้อน 
-  ส่งเสริมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  เช่น  วัน
มาฆบูชา    วันวิสาฆบูชา 
-  โครงการส่งเสริมบารมี  เช่น  การไหว้พระ  
วัด 
-  มีการจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง 
-  จัดงานบุญคูณลาน 
-  มีโครงการจูงลูกจูงหลานเข้าเข้าวัด 

-  กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหารายได้จากศาสนา 
-  ขาดบุคคลลากรท่ีเช่ียวชาญทางวัฒนธรรม 
-  เยาวชนขาดจิตส านักด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
-  องค์กรส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุน
งบประมาณ 
-  รัฐบาลมีการส่งเสริมในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา 
-  ประชาชนในชุมชนมีการอบรมและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจทางด้านศาสนา 
 

-  ผู้ปกครองไม่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
-  มีการรับวัฒนธรรมจากชาวตะวันตกมามาก
เกินไป 
-  พระบางรูปใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการท า
มาหากิน 
-  คนส่วนใหญ่สนใจเรื่องวัตถุและเทคโนโลยี
มากกว่า  ศาสนาและวัฒนธรรม   
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดิน  น้ า  ป่า 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
- สภาพดินเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิ 
- มีทรัพยากรป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
- มีพื้นท่ีส าหรับการเกษตรจ านวนมาก 
- มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
- มีพื้นท่ีติดแหล่งน้ าธรรมชาติ (โขง , ล าเซ
บาย) 
- ชุมชนบริหารจัดการขยะเอง 
 

- ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน 
- มีการตัดไม้ท าลายป่า เผาแล้วถาง เพื่อท า
การเกษตรและท่ีอยู่อาศัย 
- แหล่งน้ าต้ืนเขิน เก็บน้ าได้น้อย 
- ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ได้ตลอดท้ังปี 
- ระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
- ไม่มีท่ีท้ิงขยะ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- ชุมชนขาดจิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
- มีข้าวพันธ์ดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิท่ีเป็น
ความต้องการของชาวโลก 
- เป็นแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค แปร
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
- มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลาย เช่นมัน
ส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์ม 
- นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

- ภาวะโลกร้อน 
- ขยะเทคโนโลยีมากขึ้น 
- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการบริหารดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การเปล่ียนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ 
- การประสานงานระหว่างหนว่ยงานของรัฐ
และเอกชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมยังไม่เข้มแข็ง 
- มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น 

 
ด้านเศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญ 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
- มีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP 

- มีเส้นทางการค้าชายแดน 
- มีสินค้าทางเศรษฐกิจหลากหลาย  เช่น  
ยางพารา  ข้าวหอมมะลิ  มันส าปะหลัง  อ้อย  
เป็นต้น 

- มีสินค้า  OTOP ระดับห้าดาว 

- มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

- ขาดสถานท่ีหรือตลาดรองรับสินค้า  OTOP 

- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ขาดศูนย์ OTOP  ระดับจังหวัด 

- ขาดวัสดุในการผลิตสินค้า  OTOP 
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โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
- มีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร 

- มีการส่งออกสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
- สินค้า OTOP ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- มีพื้นท่ีทางการตลาดมากขึ้น 

- การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิด
การบริโภคส้ินค้ามากขึ้น 

- ยางพาราคาตกต่ า 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่
เพียงพอ 
- สินค้าราคาแพง 
- ค่าจ้างแรงงานสูง 
-สินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
-แรงงานต่างด้าว 

 

 
ด้านเทคโนโลยี 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
-  ผู้น าองค์กรมีอ านาจในการตัดสินใจ 
-  นโยบายท่ีชัดเจน (ส่ือเทคโนโลยี) 
-  มีงบประมาณด าเนินการ 
-  ขั้นตอนการจัดหารวดเร็ว 
-  องค์กรมีอ านาจจัดหาเทคโนโลยี 
-  องค์กรให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยี
มาใช้บริหารงาน 
-  ประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 

- โครงสร้างขององค์กร ไม่ชัดเจน 
-  ขาดบุคลากร ท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน
เทคโนโลยี 
-  การเปล่ียนแปลงผู้น าท าให้นโยบายไม่
ต่อเนื่อง 
-  บุคลากรขาดความสนใจ ในการใช้
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท างาน 
-  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย 

โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
-  ยุคโลกาภิวัฒน์มีความจ าเป็นท่ีต้องน า
เทคโนโลยีมาใช้ 
-  รัฐบาลส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
เทคโนโลยี 
-  การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
-   มีการแข่งขันทางเทคโนโลยี ท าให้อุปกรณ์มี
ราคาถูกลง 
-  เกิดการจ้างงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

-  การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท่ีรวดเร็ว
เกินไปท าให้ปรับตัวไม่ทัน 
-  การเข้าถึงข้อมูลท่ีรวดเร็ว จะท าให้ การใช้
ส่ือท่ีไม่เหมาะสม 
-  เกิดการโจรกรรมข้อมูล 
-  มิจฉาชีพ 
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ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
- นโยบายผู้บริหารเน้นการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
- ประชาชนให้ความส าคัญด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- ประชาชนมีความต้องการให้พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมากท่ีสุด 
- มีพื้นพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานได้อย่าง
เพียงพอ 

 

- งบประมาณมีจ ากัด 
- การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนงาน 
- ขาดเครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร 
- ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมาจากหน่วยงานอ่ืน แต่ไม่มีงบ
สนับสนุน 
 

 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weekness) 
-  เน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรอง
เข้าสู่ AEC เช่น สร้างถนนให้การ  คมนาคม
ขนส่งสะดวก 
-  ผู้บริหารมีความสนใจและให้ความส าคัญกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-  มีการฝึกอบรมให้ทักษะทางด้านภาษาให้กับ
บุคลากร 
-  มีการก าหนดยุทธ์ศาสตร์เพื่อรับรองการเข้า
สูอาเซียน 
-  มีการสร้างค่านิยมร่วมกัน เช่นการถ่ายทอด
ความรู้/แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีได้รับให้
เพื่อนร่วมงาน 

- โครงสร้างองค์กรไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน    
- งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเข้าสู่ 
AEC 

- บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารกับ
ต่างประเทศ 

 

โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 
-  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการ
เข้าสู่ AEC   
-  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
-  มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท าให้สะดวกในการ
ส่ือสาร และศึกษาค้นคว้าข้อมูล  เกี่ยวกับ
อาเซียนด้วยตนเอง  

-  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญอาเซียน 
-  ประชาชนมองประเทศขาดทักษะในการใช้
ทักษะ 
-  งบประมาณไม่เพียงพอ 
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โอกาส   (Opportunity) ภัยคุกคาม  (Threat) 

- ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรัฐบาลจา
กกการลงทุน 
- การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิด
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- นโยบายรัฐบาลท่ีเน้นการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

- น้ าท่วมท าให้ถนนช ารุด คณะกรรมการ
กระจายอ านาจจัดการ ท าให้เกิดการพัฒนา
ล่าช้า 
- องค์กรภาคประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 
- สภาพปัญหาเร่งด่วนยังมีมาก 
- ระเบียบกฎหมายมีข้ันตอนการปฏิบัติมาก  
ยุ่งยาก 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนชุมชน และนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  รวมท้ังกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  การบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจุดเช่ือมต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการท างานร่วมกันของภาคี
การพัฒนาต่างๆในพื้นท่ี  ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจการพัฒนา ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี         
เป็นกระบวนการส าคัญ  ท่ีต้องด าเนินการทุกครั้งในการจัดท าแผนพัฒนา และจากการประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ  พบว่าสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    
ท้ัง  7  อ าเภอ  มคีวามใกล้เคียงกัน คือปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับถนน  แหล่งน้ า  การขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภค  ปัญหาทางด้านสังคม   ปัญหายาเสพติด  ปัญหาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ปัญหาขยะมูลฝอยและ
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ    ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  จึงได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   6  ด้าน ดังนี้ 
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ประเภทสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักพื้นฐาน        
ท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  ท้ังด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม           
โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้ด าเนินการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  เพื่อการสัญจร  ขนส่งสินค้า เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้สอดคล้อง  
กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างถนนในเขตชุมชนหนาแน่น       
และจุดอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินและประชาชน   พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการเกษตรตลอดถึงการป้องกัน แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและภัยแล้ง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ าจืดเพื่อประปาหมู่บ้าน   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีเร่งด่วนและเร่งรัด  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนราชการตามท่ีได้รับการร้องขอ  
ในลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมือง
รวมจังหวัดอ านาจเจริญ และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็นเร่งด่วน  ตามอ านาจหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
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  2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ส่งเสริมสนับสนุนจัดหารถฉุกเฉิน  (1669)  พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือท่ีจ าเป็น   และจัดระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน  EMS  (Emergency Medical Service System)  โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส าหรับให้บริการ
ประชาชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไว้บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง ให้ครอบคลุมท้ังจังหวัด  สนับสนุนส่งเสริมการ
ดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  และสตรี  ด้วยกระบวนการเชิงรุก     
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยการประสานการด าเนินงานกับ อสม. และหน่วยบริการสาธารณสุข  สนับสนุนกิจกรรม   
ของ อสม. องค์กรผู้สูงอายุ  และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน โดยการเช่ือมโยงการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานสุขภาพอ่ืน ๆ  ด าเนินการจัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  ส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข  และ อสม.   ส าหรับการสร้างสุขภาพ  รวมท้ังสนับสนุนและจัดให้มีสวนสุขภาพ    
ลานสร้างสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข หรือในท้องถิ่นชุมชน  เพื่อการสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดี จัดให้มี
ศูนย์บริการประชาชน   เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ  และการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที  สนับสนุนการป้องกัน        
และบ าบัด  ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  และกลุ่มเส่ียง   และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
   3. ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดอ านาจเจริญ    ได้เรียนรู้ในทุกช่วงวัย  ท้ังในระบบ  
และนอกระบบการศึกษา ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยด าเนินการ  สนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัด
อ านาจเจริญ  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ   พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน    ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และชุมชนในจังหวัดอ านาจเจริญ  สนับสนุนสถานศึกษาให้ด้าน
ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้    ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  สร้าง
โอกาสเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  จัด
กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโอกาสวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนา ตลอดถึง
บ ารุงรักษาสืบต่อศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอ านาจเจริญ  
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬา  โดยสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย มีสนามกีฬาประจ าจังหวัด       
ลานกีฬาชุมชน ต าบล หมู่บ้าน รวมท้ังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยอาศั ยการมีส่วนร่วม            
ของท้ังภาครัฐ เอกชน  และประชาชน  สนับสนุน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬาและสร้างนักกีฬาให้กับจังหวัด
อ านาจเจริญ  ค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้นักกีฬาระดับ
เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะทางกีฬาในการแข่งขันระดับอ าเภอจังหวัดและระดับชาติ 

  4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  การท่องเที่ยว  และการค้าชายแดน 
  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว โดยร่วมมือกับภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เอกชน และ
ประชาชนท้ังการลงทุนและการบริหารจัดการ   ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเท่ียวในด้านการประกอบการ  
และการให้บริการ  การพัฒนาองค์ความรู้รวมท้ังกระตุ้นจิตส านึกสาธารณะ   ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้า            
ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ  สนับสนุนจัดหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า     
และปริมาณการผลิตสินค้า  สนับสนุนให้ประชาชนในทุกพื้นท่ี ท่ีสนใจการประกอบอาชีพท้ังด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม ช่างฝีมือแรงงานทุกด้าน  เข้ารับการฝึกอบรม ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  จัดการ
ฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้เกิดอาชีพ และสร้างรายได้โดยตรงแก่ประชาชน 
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5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
  ร่วมมือกับองค์กรภาคีในการให้ความรู้การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน การรักษาคุณภาพน้ า 
การจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสียและมลพิษให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบ
วงจรให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน      
ร่วมปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน  โดยด าเนินการให้ความรู้   
สร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชน  ชุมชน   ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังการร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนในโอกาสต่างๆ 

 6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  พัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ให้เป็นองค์กรกลางประสานทุก
ภาคส่วน ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาล  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์สมาคม  รวมถึงประชาคมในหมู่บ้านต าบลต่าง ๆ ส่งเสริมการ       
มีบทบาทของการเมืองภาคประชาชน  เพื่อเช่ือมโยงความคิด และปัญหาของชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ  ตลอดจน
บูรณาการแผนการพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นเอกภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการก าหนดนโยบาย  และตัดสินใจในเรื่องส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง   ตลอดจนร่วมมือ
ด าเนินการกับองค์กรสาธารณะประโยชน์ สถาบันทางวิชาการ และส่ือสารมวลชน   ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  โดยยึดหลัก“การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” ปรับเปล่ียนวิธีการ
ท างานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ท่ีท างานเชิงรุกแบบ บู รณาการ มีความคล่องตัว  รวดเร็ว  มีสมรรถนะ
สนับสนุนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มผู้น าสตรี  กลุ่มสตรี  ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  อาสาสมัครเพื่อประชาชน  
เยาวชน  รวมท้ังเปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นตัวแทนประชาชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผน การท างาน ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้    

 
 
 

   
   
   
  
  
    
   
   
   

 



 

   ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
 3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

   

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

  การเศรษฐกิจ 

 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

กองช่าง  

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู่ 
 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดฯ  

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู่ 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัดฯ  

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู่ 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัดฯ  

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็น
สังคมเมืองน่าอยู่ 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้ม
แข้งของชุมชน 

ส านักปลัดฯ  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

3. ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

 

การศึกษา กองการศึกษาฯ  

 ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรม  
และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิต  
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง , 
ส านักปลัดฯ 

 

5. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง , 
ส านักปลัดฯ 

 

6. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

บริหารทั่วไป บริหารงาน
ท่ัวไป 

ส านักปลัดฯ ,   
กองกิจการสภาฯ , 

กองแผนฯ ,     
กองช่าง , กองคลัง 
, กองการศึกษาฯ 
กองพัสดุฯ  และ
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 

 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

การด าเนินงาน
อื่น 

งบกลาง กองคลัง ,      
ส านักปลัดฯ 

 

 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 8  หน่วยงาน  
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2.บัญชีโครงการ 
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ส่วนที ่4 

การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ว่าบรรลุเป้าหมาย ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ท่ีก าหนด ไวใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นหน่วยงานประเมินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  หกสิบวัน 
นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้        

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย    
(1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน  
(2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20  คะแนน   
(3) ยุทธศาสตร์        60  คะแนน 

ประกอบด้วย     
(3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑๐  คะแนน    
(3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน     
(3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด       ๑๐  คะแนน     
(3.4) วิสัยทัศน์          5  คะแนน     
(3.5) กลยุทธ์          5  คะแนน     
(3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์      5  คะแนน     
(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์        5  คะแนน     
(3.8) แผนงาน          5  คะแนน     
(3.9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      5  คะแนน     
คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเพื่อใหเ้กิดความสอดคลองและขับเคล่ือน

การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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เกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 

20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 

          3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ (10) 
          3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
          3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
          3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
          3.5  กลยุทธ์ (5) 
          3.6  เป้าประสงค์ (5) 
          3.7  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
          3.8  แผนงาน (5) 
          3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

 

รายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของ
แหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3  

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด   
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  การ
ประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเท่ียว  
อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ 

2  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภาษาถิ่น  สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

2  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  ป่าไม้  ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
อบจ.อจ. หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง  ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ของ อบจ.อจ. นโยบาย
ของนาย อบจ.อจ. รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี   แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชา ติ และ 
Thailand 4.0 

5  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

3  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  
สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ท่ัวไป เป็นต้น 

3  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม  พื้นท่ีสีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น  การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

3  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1  ยุทธศาสตร์ของ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ 
Thailand 4.0 

10  

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ 
Thailand 4.0 

10  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20  และ Thailand 4.0 

10  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจ หรือส่ิงท่ีต้องท าตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น 

5  

3.6 เป้าประสงค์ของ   
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น  มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ี
ชัดเจน 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

3.7 จุดยืนทาง 
      ยุทธศาสตร์ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริงท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5  

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5  

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 

5  

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ         
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้ทราบว่าได้ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
เป็นหน่วยงานด าเนินการประเมินโครงการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  หกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย   

2.1)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา       10  คะแนน 
2.2)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   

10  คะแนน 
   2.3)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ  10  คะแนน 

       ในเชิงคุณภาพ   
   2.4)  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา      10  คะแนน 
   2.5)  โครงการพัฒนา      60  คะแนน 

    ประกอบด้วย 
(1)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ          5  คะแนน 
(2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ      5  คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน 

น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง       5  คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5  คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12     5  คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0      5  คะแนน 
(7) โครงการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด        5  คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้าง   5  คะแนน 

ให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
ประชารัฐ     

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย      5  คะแนน 
     (ผลผลิตของโครงการ)   
(10)  มีการประมาณราคาท่ีถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 

   
(11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ     5  คะแนน 

 
(12)  วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ        5  คะแนน 

ผลท่ี  คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
   
คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเพื่อให้เกิดความสอดคลองและ

ขับเคล่ือนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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เกณฑ์การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา (ประกอบด้วย) 60 

    5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3  เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (5) 
    5.5  เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
           สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(5) 

    5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งค่ัง  
           ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ 
            ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
พัฒนา 

การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ า น า จ เ จ ริ ญ  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand and Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เป ล่ียนแปลง ท่ีมี ผล ต่อการพัฒนา อย่ า งน้ อย ต้อ ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
สังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม      
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว้าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่  จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไร  จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร  
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency)ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-565)  ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน า เอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่ อ วัด ว่าภารกิจ  
โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  ส่ิงของ
วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบั ติราชการตามท่ีไ ด้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงกระทบ(Impact)โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ(Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

4. แผนงานและ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน  งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand and Trendหรือ
หลักการบูรณาการ(Integration)กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ 

10  

5.โครงการพัฒนา  60  
5.1 ความชัดเจนของ 
     ช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ และ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญท่ีก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5  

5.2 ก าหนด   
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน(Clear objective)  โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  
วิธีด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้
ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไป   ให้
ถึง  เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาท่ีด าเนินงาน  อธบิายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด จะ
จบลงเมื่อใด  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง  (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความ
มั่นคง  มั่นค่ัง  ยั่งยืน 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

5.5  เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2475  (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา 

(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(3) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็น

เมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     6)  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5  

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะ หรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Base Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก เช่น 
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม 

 (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ  
ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
และการวิ จัยพัฒนาแล้วต่อยอดความไ ด้เปรียบเ ชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  
สาธารณสุข  วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

5.7  โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมี ความสอดคล้องกับห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5  

5.8  โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง  มั่งค่ัง  
ยั่งยืน ภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะท่ีจะท าให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5  

5.9  งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด
Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)  (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหล่ือมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10  มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ  ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของ
ราคากลาง  ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5  

5.11  มีการก าหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ
(Efficiency)   ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ  การ
ก าหนดร้ อยละ   ก ารก าหนด อัน เกิ ดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้น  ส่ิงท่ีได้รับ(การคาดการณ์  คาดว่า
จะได้รับ) 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 

5.12  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง 

(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุ ส่ิ ง ท่ี ต้ องก ารด า เนิ น ง านอย่ า ง ชั ด เจน

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 

     (5)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

       4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 

(4) ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่ง ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่ง   แสดงได้ท้ัง
การอธิบายเชิงสถิติ  รูปภาพ  กราฟ ข้อมูลต่างๆ       

4.3.1.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
(1)  แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ แบบบัตรคะแนน  Scorecard 

Model ของ Kaplan & Norton 
(3)   แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model : RF) 
 



406 

 

(4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
(5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System 

: PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรอื PPMS 
(6)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
(7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9)  แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญก าหนดขึ้น  ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้

กรอบตามข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.3.1.2  เชิงปริมาณ  (Quantity)  คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 
(Cost)  เวลา(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่   

4.3.1.3  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4.3.1.4  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPI) 
4.3.1.5  ผลกระทบ (Impact) 

       4.3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ มีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และประเมินผลโครงการพัฒนา ได้แก่ 

(1)  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1)   ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2)   ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3)  ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Mornitoring) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรท่ีใช้โดยประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล(Effectiveness)  เป็นการศึกษาผลท่ีได้รับ(Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิด

จากการท ากิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด( Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  อาจน าแนวทางท้ังหมดดังกล่าวข้างต้นมาก าหนดใช้ หรืออาจเลือกใช้
บางแนวทางมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยสามารถประเมิน  
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ความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญได้ ท้ังนี้
ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   

(2) การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
อาจก าหนดแนวทางได้ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)  เป็นการประเมินผลการน า
โครงการสู่การปฏิบัติว่าเมื่อมีการด าเนินงานไประยะหนึ่งแล้วมีความก้าวหน้าในการ
ท างานพียงใด เป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม่ มีอุปสรรค ปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง  

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  และมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

(3) การประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) เป็นการประเมิน หรือตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงของผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ท้ังในทางท่ีดี หรือไม่ดี  

 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีท่ี
ก าหนด   

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ด าเนินการรายงานผล และเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โครงการพัฒนา ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ด าเนินการปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา โครงการพัฒนา ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบภายใน  15  วัน นับต้ังแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โครงการพัฒนา  โดยปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี 

 
4.3.3 ระเบียบวิธี และเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  4.3.3.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

หรือคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญก าหนด 
ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล โดยใช้วิธีการบรรยายการสรุปผลของการติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมว่าผลการด าเนินการเป็นอย่างไร ปัญหาคืออะไร มีข้อสังเกตอย่างไร โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
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(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ หรือคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนได้เสียในท้องถิ่น 

(2) เครื่องมือ คือส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลและน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือหาผลสัมฤทธ์ิในรูปแบบต่างๆ  โดยอาจเป็น
แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ ท่ีก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 

4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1)  เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ท่ีจะต้องผ่านการประชาคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง
ด าเนินการประชาคมระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 3)  จ านวนโครงการในแต่ละปีมีจ านวนมาก  และไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด  
งบประมาณไม่พียงพอ 

 4)  การจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลง 
 
4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึง

สถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามโครงการ ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามท่ีก าหนดในแผน 
 3)  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังรายการใหม่ 
 



             
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

  แบบ ผ.03 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  3 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  3 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 
 สภาพทั่วไป 

และข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

อ านาจเจริญ 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 4 
 การติดตามและประเมินผล 
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     แผนพัฒนาท้องถ่ิน    

          (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

แบบ ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

แบบ ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.03 


