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วิสัยทัศน์  (Vision) 

“อ านาจเจริญเมอืงน่าอยู่  อู่ข้าวหอมมะลิล  าค่า เน้นการศึกษากีฬา   

ศาสนา  และวัฒนธรรม   นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 









สารบัญ 

หน้า 

• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงาน   1 
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558         

• วิสัยทัศน์           1 
• พันธกิจ            1 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนา                  2-3 
• การวางแผนงาน            4 
• การจัดท างบประมาณ          8 
• การใช้จ่ายงบประมาณ                   10 
• ผลการด าเนินงาน                 48-50

           
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญแผนภูม ิ

หน้า 

• แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   7 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์   

• แผนภูมิที่ 2  แสดงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    9 
พ.ศ. 2560   จ าแนกตามตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   

• แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีการเบิกจ่าย  11 
เงินงบประมาณ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

• แผนภูมิที่ 4  แสดงจ านวนงบประมาณของโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   12 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

หน้า 

• ตารางที่ 1  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขององค์การ   6 
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

• ตารางที่ 2  โครงการและเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   8 
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  

• ตารางที่ 3  แสดงจ านวนโครงการพัฒนา และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  10 
พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

• ตารางที่ 4  แสดงจ านวนโครงการพัฒนาที่ปรากฏในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 
อ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

• ตารางที่ 5  การจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     41 
อ านาจเจริญ 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ.  
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

***************************** 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผล เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ " อ านาจเจริญเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิล้ าค่า   

เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  

    1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง  
     2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด  
    3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    4. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
     

 5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน  
      6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” 
      7. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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      8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี  
      9. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นเมืองสังคมน่าอยู่ ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          1.2  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          1.3  การขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
          1.4  ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
          1.5  พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
          1.6  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          1.7 . เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 
          1.8  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          1.9  ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 
          1.10 . สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์ 
 

        2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          2.1  พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
          2.2  พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          2.3  สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ ทางด้านการศึกษาและกีฬา 

     3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          3.1  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 
          3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
          3.3  ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิต เมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน            

  3.4  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
          3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 
          3.6  ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและผู้ใช้น้ า 
 

    4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

          4.1  ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          4.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
          4.3  ส่งเสริมการปลูก ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 
          4.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
          4.5  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          4.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก 

     5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

          5.1  ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้มีจิตส านึกในคุณธรรมและจริยธรรม  
          5.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่ายสู่เมืองธรรมเกษตร ตามแนวทางของ 
ธรรมนูญประชาชน ฅนอ านาจเจริญ 
          5.3  ยึดหลัก ธรรมาภิบาล บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง.การวางแผนงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560) 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาจัดท าโครงการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
     โดยก าหนดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน  5 ยุทธศาสตร์คือ  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  พ.ศ.2559   
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) ดังนี้ 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
762 โครงการ    เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,155,919,002 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  จ านวน 374  โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณจ านวน 1,500,252,532 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 36 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจ านวน 89,800,000.01 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 67 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณจ านวน 129,374,000 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  13 
โครงการ  เป็นเงินงบประมาณจ านวน 23,068,000  บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
จ านวน  272 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจ านวน 413,424,470 บาท  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
471 โครงการ  เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,200,695,878 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  จ านวน 284  โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณจ านวน 1,200,695,878 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 36 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจ านวน 89,800,000.01 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 33 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณจ านวน 94,253,000  บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  8 
โครงการ  เป็นเงินงบประมาณจ านวน 14,350,000  บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
จ านวน  118 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจ านวน 185,030,300 บาท   

 
 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 

378 โครงการ  เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 983,028,545 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่  จ านวน 217  โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณจ านวน 625,738,545 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 28 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจ านวน 88,150,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 17 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณจ านวน 104,050,000  บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  4 
โครงการ  เป็นเงินงบประมาณจ านวน 7,350,000  บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 112 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
จ านวน  118 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจ านวน 157,740,000 บาท  ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
               จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่า
อยู ่

374 1,500,252,532 284 1,200,695,878.00 217 625,738,545 
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ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

2. ส่งเสรมิการศึกษา 
ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี  
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

36 89,800,000.01 28 88,150,000.02 28 88,150,000 

3. ส่งเสรมิการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

67 129,374,000 33 94,253,000.00 17 104,050,000 

4. ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 23,068,000 8 14,350,000.00 4 7,350,000 

5. การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

272 413,424,470 118 185,030,300.00 112 157,740,000 

รวม 762 2,155,919,002 471 1,582,479,178 378 983,028,545 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (e-plan) ของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ณ วันท่ี 10 ตุลาคม  พ.ศ.2560 

 

 

 

การวางแผนงาน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานมากที่สุด 
จ านวน 374 โครงการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ านวน 272 โครงการ 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 67 โครงการ  ดังแผนภูมิ
ที่ 1 
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374
36

67 13

272

2560 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์   

จ. การจัดท างบประมาณ 
           นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2559  จ านวน 291 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
จ านวน 228,220,000  บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จ านวน 32 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 60,119,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 11.0 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 2  จ านวน 22 โครงการ  เป็นเงิน 30,050,000 บาท บาท คิด
เป็นร้อยละ 7.56 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 15 โครงการ  เป็นเงิน 2,186,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 5.15 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
9,841,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของงบประมาณทั้งหมด และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 217 โครงการ  
เป็นเงินงบประมาณ 126,024,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.57 ของงบประมาณท้ังหมด (ดังตารางที่ 2)  และ 
เมื่อพิจารณาตามล าดับสัดส่วนงบประมาณ พบว่า แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด  รองลงมา ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
 
ประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่   และ ยุทธศาสตร์ที่2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังแผนภูมิที่ 2  
ตารางท่ี 2  สัดส่วนของโครงการต่อเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560  ในส่วนของงบพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

สัดส่วนโครงการต่อ
เงินงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ  

(ร้อยละ) 
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1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

32 60,119,000.00 11.00 

2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 30,050,000.00 7.56 

3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

15 2,186,000.00 5.15 

4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 9,841,000.00 1.72 

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 217 126,024,000.00 74.57 

  รวม 291 228,220,000.00 100 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (e-plan) ของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  ณ วันท่ี 10 ตุลาคม  พ.ศ.2560 
แผนภูมิที่ 2   แสดงมูลค่าโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                  จ าแนกตามตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

แผนงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 291 โครงการที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ในระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan)  จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จ านวน 32 โครงการ  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 22 โครงการ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15 โครงการ  ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ  
และยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน 217 โครงการ   

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

1,500,252,532.00

89,800,000.01

129,374,000.00
23,068,000.00

413,424,470.00

2560
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา          
รวม  215  โครงการ  จ านวนเงิน 123 ,933,751  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 215 โครงการ 
จ านวนเงิน 115,283,679  บาท  ดังตารางที่ 3 
ตางรางที่ 3 จ านวนโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตาม 
               ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมือง
น่าอยู่ 

18 9,383,084.80 18 9,380,130.80 

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

18 23,412,883.00 18 15,450,853.00 

ยุทธศาสตร์ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อม 

5 4,167,595.00 5 4,167,595.00 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

174 86,970,188.17 174 86,285,100.02 

รวม 215 123,933,750.97 215 115,283,678.82 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ วันท่ี 10 ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 

 

 

ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงาน โครงการ จ านวน 215 โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า มีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สูงที่สุด จ านวน 174  โครงการ  รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 18 โครงการ และ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จ านวน 18 โครงการ  และ ส่วนยุทธศาสตร์ 4 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ าสุด จ านวน 5 โครงการ ดังแผนภูมิที่ 3 

ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงาน โครงการ จ านวน 123,933,750.97 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า มีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สูงที่สุด จ านวน 86,285,100.02 บาท  รองลงมา ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน 
15,450,853  บาท และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จ านวน 
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9,380,130.80 บาท ส่วน ยุทธศาสตร์ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เบิกจ่ายในล าดับต่ าสุด จ านวน 4,167,595 
บาท (ดังแผนภูมิที่ 4) 

     แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                อ านาจเจริญ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4  แสดงจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร 

                 ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
 

18

18
5

174

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่า
อยู่
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน  145  โครงการ  ดังตารางที่ 4 

ตางรางที่ 4  แสดงจ านวนโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานของภาคี
เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

     100,000          66,340  เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมกลุม่องค์กร
ภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 
อาสาสมัคร องค์กร
สาธารณประโยชน์  

ภาคีเครือข่าย
ส่งเสริม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
ในพื้นที่ มี
งบประมาณ 
พอเพียงในการ 
ด าเนินงานด้าน 
การส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชน 

  

2 โครงการต้านยาเสพตดิ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

      200,000       199,890   เพื่อส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมตาม
โครงการต้านยาเสพ
ติดส าหรับเด็กและ
เยาวชน  

เด็กและเยาวชน 
ในพื้นที่จังหวัด 
อ านาจเจรญิ 
มีการจัดกจิกรรม 
ต่างๆเพื่อเป็นการ 
สร้างเสริมภูมิคุม้กัน 
ต่อปัญหายาเสพติด 

  

9,383,084.80

23,412,883.00

4,167,595.00

86,970,188.17

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

    100,000        95,510   เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน  

เด็กและเยาวชน 
ในพื้นที่จังหวัด 
อ านาจเจรญิ 
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

  

4 โครงการอบรมและฝึกซ้อม
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

       50,000         42,405   เพื่อมีความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

 บุคลากรมคีวามรู ้
ในการปฏิบัติงาน 
ในการป้องกันและ 
บรรเทาปญัหา
อัคคีภัย  

  

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

     100,000          99,940  เพื่อประชาสมัพันธ์
ให้ผู้ขับข่ี
ยานพาหนะได้
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากการใช้
รถใช้ถนน 

 ประชาชนได้รบั
ข้อมูล 
ข่าวสารเพื่อการใช้ 
รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย  

  

6 โครงการเพิม่ศักยภาพระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)  

     600,000       462,000  "1.เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้ที่มี
อาการเจ็บป่วย 
และผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ
เนื่องจากได้รบั
อุบัติเหตุก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล 
2. เพื่อให้การ
ช่วยเหลือและ
พยาบาลเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบ
อุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วย" 

 บุคลากรมคีวามรู ้
ความเข้าใจในการ 
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
ก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล 
ได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

7 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานดูแลผุ้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเป็นโรคแอ๊ส 

      200,000        144,280  "1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน  นักศึกษา  
และผูด้้อยโอกาส 
ได้มโีอกาสศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
2. เป็นการยกระดับ
การศึกษาของ
นักเรียน  นักศึกษา  
ที่มีภูมิล าเนาอยู่
จังหวัด
อ านาจเจรญิ" 

 นักเรียน นักศึกษา 
และผูด้้อยโอกาส 
ได้รับการศึกษา 
ในระดับที่สูงขึ้น  

  

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

     100,000         99,995   เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ที่มุ่งเน้น
การให้บริการที่
ค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  

 มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
จังหวัดอ านาจเจริญ  

  

9 โครงการการเครือข่าย อสม.
ร่วมใจป้องกันและควบคมุ
การแพร์ระบาดของโรคที่มี
ยุงลายเป็นพาหะ ประจ าปี 
2560 

      511,000       511,000  "1.เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความ
เข้าใจและตระหนัก
ในการป้องกัน
ควบคุมโรค 
2. เพื่อเร่งมาตรการ
ป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค
ให้มีประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล 
ข่าวสารเพื่อการ 
ป้องกันและควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออก 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

10 โครงการจดัซุ้มเฉลิมพระ
เกียรตเิพื่อประดิษฐานพระ
บรมฉายาลักษณ ์

     460,000       458,000   เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและเฉลิม
พระเกียรติ  

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
และใกลเ้คียงได้
แสดง 
ออกซึ่งความ
จงรักภักด ี
แด่พระมหากษัตรยิ ์

โอนเพิ่ม 
460,000 

11 โครงการปรับปรุงความ
ปลอดภัยบนทางหลวง  

  2,595,495  2,431,741 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไมเ่ป็น
หลุมเป็นบ่อ   

 โอนเพิ่ม 
2,095,494  

12 โครงการซ่อมบ ารุงทาง
หลวงลาดยาง   

  4,670,000  4,497,300  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ
สัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไมเ่ป็น
หลุมเป็นบ่อ   

 โอนเพิ่ม 
1,670,001  

13 โครงการบ ารุงทางหลวง
ลูกรัง   

   3,000,000  2,693,600  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ
สัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไมเ่ป็น
หลุมเป็นบ่อ   
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

14 โครงการบริหารจัดการบ่อ
ก าจัดขยะมลูฝอย  

    6,000,000  1,924,065 1.เพื่อก าจัดมูลฝอย
ชุมชน(มูลฝอยใหม่)
ให้หมด 
2.ลดปรมิาณมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่
ละวัน 
3.มีการน าเอาเทค
โนโลยี่ใหม่ๆเข้ามา
ใช้ในการก าจัดมูล
ฝอย 
4.ลดและแก้ไข
ปัญหาเรื่องมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
5.เกิดการจ้างงาน
แก่ชุมชนรอบ ๆบ่อ
ก าจัดมลูฝอย" 

 ปัญหามลพิษทาง 
อากาศลดลง   
ประชาชนในพื้นที ่ 
มีรายได้จากการ 
จ้างงาน  

  

15 โครงการปรับปรุงดูแลรักษา
สวนพุทธอุทยาน  

   1,000,000  528,820   - เพื่อบ ารุง 
ปรับปรุงสถานท่ีให้
เป็นที่ผักผ่อน  
 - เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของอาคาร สถานท่ี
ท างานให้น่าอยู ่ 

 สถานท่ีท างานมี
ความ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
เป็นที่ท างานน่าอยู่ 
เป็นสถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจส าหรับ 
ประชาชน  

  

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล.ล าห้วยยาง บ.หนอง
แสง ม.8 ต.ห้วยไร่  อ.เมือง 
ขนาดกว้าง 17.00เมตร สัน
ฝายสูง 2.00 เมตร 

     786,000  756,000  เพื่อให้มีแหล่งเก็บ
กักน้ าส าหรับ
การเกษตร 
ประชาชนท่ัวไปได้
อุปโภค บริโภค 
เพราะปลูกและเลี้ยง
สัตว ์และช่วยแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  

 มีแหล่งเก็บกักน้ า 
เพื่อใช้ในทางเกษตร 
แก่ประชาชน  

  

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 
ซม. โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling แยกทาง
หลวง2134 (กม.ที่ 
10+011)-แยกทางหลวง 
202 (กม.ที ่70+845) (ช่วง
ในบ้านดอนชี) อ.ลืออ านาจ 

   1,072,000  637,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ     
มีความเช่ือมั่นต่อ
องค์กร  เชื่อมโยง
การค้าสู่ประชาคม

 ประชาชนสามารถ 
สัญจรสะดวก  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

อาเซียน 

18 โครงการปรับปรุงศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต.
บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

   1,801,000  1,800,000 เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการ
ประชาชน 

 ประชาชนท่ีมารับ 
บริการทางด้าน 
สารณสุข ได้รับ 
ความสะดวก  

  

19 โครงการเสรมิผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 
ซม. แยกทางหลวงหมายเลข 
212 (กม.82+310) บ้านป่า
ติ้ว อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

   2,978,000  2,950,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไดส้ะดวก  

  

20 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2210 วัดโพนเมืองน้อย 
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

481,000 478,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
สัญจรสะดวก  

 โอนเพิ่ม 
481,000  

21 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10116 บ้านหนองทับม้า 
'บ้านป่าหวายผิวจราจรกว้าง 
4-5 เมตรระยะทาง 2.150 
กม. 

273,900 268,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
273,900  



16 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

22 โครงการซ่อมแซมปรังปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10123 บ้านนาหนองใหญ่-
บ้านหนองทับม้า ผิวจราจร
กว้าง 3.50-4.50 เมตร 
ระยะทาง 3.300 กม 

373,700 367,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
373,700  

23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10124 บ้านหนองคู บ้าน
โนนสมบรูณ์ ผิวจราจรกว้าง 
5-6 เมตร ระยะทาง 3.900 
กม. 

495,000 488,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
495,000  

24 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10130 บ้านหนองสามสี-
บ้านดอนมะซ่อม ผิวจราจร
กว้าง 5-6 เมตร ระยะทาง 
4 กม. 

499,000 492,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
499,000  

25 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10132 บ้านหนองสามสี-
บ้านโนนสูงผิวจราจรกว้าง 
4-5 เมตร ระยะทาง 3.1 
กม. 

     395,000  387,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
395,000  

26 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10133 บ้านโนนสมบูรณ์ - 
บ้านโนนสูงผิวจราจรกว้าง 
4-5 เมตร ระยะทาง 3.1 
กม. 

     339,000  332,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
339,000  

27 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10122 บ้านไร่สีสุข - บ้าน
หนองสามสี ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 2.75 
กม. 

     311,000  305,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
311,000  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

28 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10026 บ้านนาเรือง - บ้าน
โคกส าราญ ผิวจราจรกว้าง 
5-6 เมตร ระยะทาง 2.650 
กม. 

     412,000  406,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
412,000  

29 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10060 บ้านนายม - บ้านนา
หมอหม้า ผิวจราจรกว้าง 4-
6 เมตร ระยะทาง 2.8 กม. 

     436,000  429,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
436,000  

30 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10031 บ้านหนองมะแซว - 
บ้านนาอุดม ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 2.3 
กม. 

    260,000  251,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
260,000  

31 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10034 บ้านหนองเรือ - 
บ้านนาดอกไม้ ผิวจราจร
กว้าง 4.5เมตร ระยะทาง 3 
กม. 

     382,000  375,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
382,000  

32 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10058 บ้านนาเยืย -     
บ้านนาเมือง ผิวจราจรกว้าง 
3.4 เมตร ระยะทาง 3 กม.  

     326,600  320,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
326,600  

33 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10059 บ้านนาเยืย - บ้าน
นาเมือง ผิวจราจรกว้าง 4.5 
เมตร ระยะทาง 3.2 กม. 

     407,000  401,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
407,000  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

34 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10037 บ้านสองคอน - 
บ้านนาเยีย ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 1.8 
กม. 

     203,000  198,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
203,000  

35 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10051 บ้านห้วยร่องค า - 
บ้านนาเยีย ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 1.7 
กม. 

     192,000  190,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
192,000  

36 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10029 บ้านน้ าปลีก - บ้าน
นาดอกไม้ ผิวจราจรกว้าง 
6.7 เมตร ระยะทาง 2.065 
กม. 

     380,000  372,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
380,000  

37 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10057 บ้านนาอุดม - บ้าน
ดงสวาง ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 2.6 
กม. 

     294,500  288,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
294,500  

38 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10045 แยกทางหลวง
หมายเลข 202 (กม.ที่ 
63+605)- บ้านหนองหิน 
ผิวจราจรกว้าง 5-6 เมตร 
ระยะทาง 5.550 กม. 

     493,000  486,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
493,000  

39 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10047 บ้านหนองหิน - 
บ้านจอก ผิวจราจรกว้าง 
4.6 เมตร ระยะทาง 2 กม. 

     311,400  305,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
311,400  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

40 โครงการว่อมแซมปรับปรุง
ถนนลุกรังสาย อจ.ถ.10156 
บ้านแมค-บ้านดอนชี (ช่วง 
บ.แมค-บ.จอก) ผิวจราจร
กว้าง 6-7 เมตร ระยะทาง 
3 กม. 

    492,005  484,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
492,005  

41 โครงการว่อแซมปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย อจ.ถ.10096 
บ้านโคกพระ-บ้านนาผาง 
ผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตร 
ระยะทาง 2.650 กม. 

     487,600  480,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
487,600  

42 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย อจ.ถ.10097 
บ้านวินัยดี - บ้านเกษมสุข 
ผิวจราจรกว้าง 4-6 เมตร 
ระยะทาง 1.6 กม. 

      249,000  244,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
249,000  

43 โครงการว่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย อจ.ถ.10111 
บ้านสารีก - บ้านเกษมสุข 
ผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตร 
ระยะทาง 5.3 กม. 

    497,000  490,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
497,000  

44 โครงการซ่อมแวมปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย อจ.ถ.10093 
บ้านแสนสุข-บ้านหัวดอน 
ผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตร 
ระยะทาง 4 กม. 

     492,000  485,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
492,000  

45 โครงการซ่อมแวมปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย อจ.ถ.10112 
บ้านนาสะแบง-บ้านฟ้าห่วน 
ผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร 
ระยะทาง 3.5 กม. 

     446,000  439,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
446,000  
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46 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลุกรังสาย อจ.ถ.10113 
บ้านต าแย -บ้านนาจิก ผิว
จราจรกว้าง 4-5 เมตร 
ระยะทาง 2.5 กม. 

     318,000  312,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
318,000  

47 โครงการซ่อแซมปรับปรุง
ถนนลุกรังสาย อจ.ถ.10108 
บ้านจานลาน-บ้านดอนหมู 
ผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร 
ระยะทาง 3.5 กม. 

     446,000  439,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
446,000  

48 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลุกรังสาย อจ.ถ.10102 
บ้านโนนธาตุ-บ้านสมบูรณ์ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 4 กม. 

     453,000  446,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
453,000  

49 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2034 (กม.ที8่+700)บ้าน
หินกอง อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 0.165 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลุกรัง
กว้างข้างละ0-0.50 เมตร  

     486,000  467,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
486,000  

50 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง
สายแยกทางหลวงชนบท 
อจ.3006 (กม.ที3่7+837)
บ้านดงแสนแก้ว อ าเภอชานุ
มาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 0.167 กิดลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทาง ลุกรัง
กว้างข้างละ 0-0.50 เมตร 

     491,000  471,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
491,000  
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51 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2034 (กม.ที6่+810)-บ้าน
โคกจักจั่น อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 0.135 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5-6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

     489,000  471,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
489,000  

52 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง
สายแยกทางหลวงชนบท  
อจ.3006 (กม.ที3่1+400) 
บ้านค าเดือย อ าเภอชานุ
มาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5-6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลุก
รังกว้างข้างละ 0.050 เมตร 

     481,000  463,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
481,000  

53 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง
สายแยกทางหลวงชนบท 
อจ 3006 (กม.ที่ 15+800)
บ้านป่าก่อ อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 0.130 กิดลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5-6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.0.50 เมตร 

     483,000  453,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
483,000  

54 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางสายแยกทางหลวง 
202 (กม.ที่ 71+836)-บ้าน
หนองมะเสีย่ง อ าเภอเส
นางคนิคม จังหวัด
อ านาจเจรญิ  ระยะทาง
0.130 กิโลเมตร ผิวจราจร
กว้าง 5-6 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

     482,000  450,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
482,000  
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55 โครงการซ่อมสร้างพื้นทาง
หินคลุก เส้นทางสายแยก
ทางหลวง 202 (กม.ที่ 
77+200)บ้านลือ อ าเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจรญิ ระยะทาง 
3.000 กิโลเมตร ผิวจราจร
กว้าง 6-8 เมตร 

     394,000  386,000  ซ่อมแซมพื้นทาง
หินคลุก ให้สามารถ
สัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
394,000  

56 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นทางสาย 
อจ.ถ1-0048 เส้นทางสาย 
บ้านปริญญา อ าเภอเมือง-    
บ้านแมคอ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 1.878 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 7+8 เมตร 

     489,000  480,000  ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มสีภาพ
ดียิ่งขึ้น  ประชาชน
สัญจรไปมา สะดวก  
รวดเร็ว ปลอดภยั  

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
489,000  

57 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นทางสาย
แยกทางหลวงหมายเลข 
212 (กม.ที่ 67+400-บ้าน
เค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 0.775 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6-6.50 
เมตร 

      494,000  482,000  ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มสีภาพ
ดียิ่งขึ้น  ประชาชน
สัญจรไปมา สะดวก  
รวดเร็ว ปลอดภยั  

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
494,000  

58 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นทางสาย
แยกทางหลวงหมายเลข 
2210 (กม.ที่ 10+915 
อ าเภอหัวตะพาน-บ้าน
หนองนกหอ  อ าเภอลือ
อ านาจเจรญิ จังหวัด
อ านาจเจรญิ ระยะทาง 
3.600 กิโลเมตร (ซ่อมเป็น
ช่วงๆ) ผิวจราจรกว้าง 6-8 
เมตร งาน slngle surface  
treament 

     497,000  482,000  ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มสีภาพ
ดียิ่งขึ้น  ประชาชน
สัญจรไปมา สะดวก  
รวดเร็ว ปลอดภยั  

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
497,000  

59 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นทางสาย
แยกทางหลวงหมายเลข 
212 (กม.ที่ 101+100)บ้าน
หนองทับม้า อ าเภอเสนางค
นิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะทาง 0.860 กิโลเมตร 

      496,000  484,000  ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มสีภาพ
ดียิ่งขึ้น  ประชาชน
สัญจรไปมา สะดวก  
รวดเร็ว ปลอดภยั  

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
496,000  
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ผิวจราจรกว้าง 5-7 เมตร 

60 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ชุมชนดอนหวายธรรม
รักษ์ 2 ต าบลบุ่ง อ าเภอ
เมือง จ.อ านาจเจรญิ  

    1,176,000  1,170,000  เพื่อท าให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค  

 มีน้ าส าหรับใช้ใน
การ 
อุปโภค บริโภค 
และน้ าใช้ทางการ 
เกษตรส าหรับ
ประชาชน  

 โอนเพิ่ม 
1,176,000  

61 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
โซล่าเซลล ์

    1,477,800  1,477,800  เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางในเวลา
กลางคืน   

 ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
สัญจรไปมาในเวลา 
กลางคืน  

 โอนเพิ่ม 
1,477,800  

62 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตหนา  
4 ซม. โดยวิธ๊ Pavement 
lnPlace recycling 
เส้นทางสายแยกทางหลวง 
หมายเลข 2210 (กม.ที่ 
23+939)แยกทางหลวง
ชนบท อจ 3007 

   1,580,000  1,580,000 ปรับปรุงการ
คมนาคมทางบกให้
มีความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร  ถนนไรฝุ้่น
ละอองปราศจาก
มลพิษ  มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร  
เชื่อมโยงการค้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
1,580,000  

63 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
20234 บ้านเนินถุง-บ้านนา
เวียง ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยทาง2.1 กม.พร้อม
เกรดเกลี่ยทับแน่นตลอด
สาย 

      237,800  237,800  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
237,800  
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64 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10036 บ้านนาห้วยยาง-
บ้านภูจ าปา ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
4.00เมตร 

226,000 226,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
226,000  

65 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10032 บ้านหนองมะแซว-
บ้านกุดปลาดุก ผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร 

328,000 328,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
328,000  

66 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10056 บ้านดงสว่าง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.6กม. 

181,000 181,000  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
181,000  

67 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10064 บ้านหนองกะเลา-
บ้านชาด ผิวจราจรกว้าง 
4.00เมตร 

135,900 135,900  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
135,900  

68 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10117 แยกทางหลวง
หมายเลข 212 (กม.
ที9่2+900) บ้านนาวัง ผิว
จราจรกว้าง 6-7 เมตร
ระยะทาง 1.3 กม. 

142,600 142,600  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
142,600  

69 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สาย อจ.ถ.
10002 บ้านสามัครคีพัมนา-
บ้านโคกศรีบญุเรือง ผิว
จราจรกว้าง 3-4 เมตร 
ระยะทาง 2 กม.พร้อมเกรด
เกี่ยลทับแน่นตลอดสาย 

226,500 226,500  ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้สามารถสัญจรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
226,500  
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70 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง  
สายบ้านโคกกอก บ้านโคก
ส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจรญิ ช่วงด าเนินการ 
บ้านหัวภูไปบ้านโคกส าราญ 

498,000 498,000  ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มสีภาพ
ดียิ่งขึ้น  ประชาชน
สัญจรไปมา สะดวก  
รวดเร็ว ปลอดภยั  

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
498,000  

71 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายบ้านศรี
สมบูรณ์ อ าเภอชานุมาน-
บ้านหนองไฮ อ าเภอเสนาง  
คนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
ช่วงด าเนินการ บ้านนา
เจริญและหนองไฮ 

499,000 499,000  ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มสีภาพ
ดียิ่งขึ้น  ประชาชน
สัญจรไปมา สะดวก  
รวดเร็ว ปลอดภยั  

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
499,000  

72 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
คอสะพาน สายบ้านกุงชัย 
อ าเภอลืออ านาจ -บ้านโคก
ป่ากุง อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจรญิ ช่วงด าเนินการ 
ช่วงบ้านนาด ี

496,000 496,000  ซ่อมแซมคอ
สะพานเพื่อ
เชื่อมโยงการสัญจร
ทางบกอย่างท่ัวถึง
สามารถสัญจรได้
อย่างปลอดภัย   

 ประชาชนสามารถ 
เดินทางไปมา 
ได้สะดวก 
  

 โอนเพิ่ม 
496,000  

73 อุดหนุนวนอุทยานภูสิงห์-ภู
ผาผึ้ง ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขหมอกควันจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

   2,000,000  2,000,000 "1. เพื่อป้องกันไฟ
ป่าในพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ ์
2. เพื่อรักษาป่า
ตลอดจนความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพให้มีความ
อุดมสมบรูณ ์
3. เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดมลพิษทาง
อากาศ 
4. เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน" 

 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
และพื้นที่ใกล้เคยีง 
ปลอดภัยจาก 
การเกิดไฟป่า  

  

74 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมการบริหารจดัการ
บ่อก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวมของ อบจ อจ 

2,000,000 1,980,000  เพื่อก าจัดมูลฝอย 
และลดปรมิาณมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่
ละวัน  โดยมีการ
น าเอาเทคโนโลยี่
ใหม่ๆเข้ามาใช้ใน
การก าจัดมูลฝอย 
อย่างเหมาะสม  

 บุคลากรมคีวาม 
รู้ทางวิชาการ 
เพื่อน ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานในการ 
ก าจัดขยะมลูฝอย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 โอนเพิ่ม 
2,000,000  
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75 ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักเรียน  
เยาวชน  ประชาชน 

     300,000        294,326    1. เพื่อส่งเสริม
การมีคณุธรรม
จริยธรรมส าหรับ
นักเรียน  เยาวชน  
ประชาชน 
 2. เพื่อให้นักเรียน
น าค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 นักเรียน เยาวชน 
และ 
ประชาชน มีความรู ้
ความเข้าใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ด าเนิน 
ชีวิต  

 โอนเพิ่ม 
200,000  

76 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อพัฒนากีฬาจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

     100,000       98,710   เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนเพื่อ
พัฒนากีฬาจังหวัด
อ านาจเจรญิ  

 นักกีฬาจังหวัด 
อ านาจเจรญิได้รับ
การ 
พัฒนาขีด
ความสามารถ  

  

77 โครงการปฏิรูปการศึกษา      700,000      427,168   เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดไดร้ับ
การศึกษาเตม็
ศักยภาพ  

 เด็กและเยาวชนใน
จังหวัด 
ได้รับการศึกษา 
เต็มศักยภาพ  

  

78 โครงการพัฒนาทักษะดา้น
กีฬาฟุตบอลเยาวชน  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

      500,000       489,725  เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และพัฒนาทักษะ
และการเล่นกีฬา
และปลูกฝังสุขนสิัย
รักการเล่นกีฬาและ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ห่างไกลยา
เสพติด 

 เด็กและเยาวชนใน
จังหวัด 
ได้รับการปลูกฝัง
นิสัย 
ทางการกีฬา มี
ภูมิคุ้มกัน 
ต่อปัญหายาเสพติด  

  

79 โครงการส่งเสริมกีฬา เช่น 
กีฬาจังหวัด กฬีา อบจ.
สัมพันธ์ อบจ.คัพ กีฬา
ภายใน กีฬาต้านยาเสพตดื 

     600,000       549,506  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ทุกประเภท/ระดับ   

ประชาชนไดร้ับการ 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ด้านการออกก าลัง
กาย 
ด้วยกรเล่นกีฬา 
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80 โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เสรมิสร้างและพัฒนากลไก
ภาคีเครือข่าย จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

      100,000         99,950  เพื่อสร้างและ
พัฒนากลไกภาคี
และเครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการ
เรียนรูเ้ชิงพื้นที่
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 เกิดเครือข่ายในการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับ 
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่
จังหวัดอ านาจเจริญ  

  

81 โครงการจดัหาสื่อ
ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาส าหรับโรงเรียน
ในจังหวัดอ านาจเจรญิ 

   4,000,000    3,952,000  เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ 
และส่งเสรมิให้มี
ความรู้และทักษะ
ด้านภาษา 

 เด็กและเยาวชน
ได้รับสื่อ 
ประกอบการเรียนรู้
ด้าน 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การ 
พัฒนาทักษะ
ทางการสื่อ 
สารภาษาอังกฤษ  

  

82 โครงการจดัซื้อสื่อภาษาไทย
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมสีื่อ
ประกอบการเรียนรู้และ
เสรมิทักษะอาเซียนให้ใน
โรงเรียนในจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

   4,000,000    3,951,000  เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีสื่อ
ประกอบการเรียนรู้  
และเสรมิทักษะ
พัฒนาภาษา
อาเซียน 

 เด็กและเยาวชน
ได้รับสื่อ 
ประกอบการเรียนรู้
ด้าน 
ภาษาไทยเพื่อการ 
พัฒนาทักษะ
ทางการสื่อ 
สารภาษาไทย  

  

83 โครงการจดัซื้อสื่อใน
ห้องสมุดเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีหนังสือเพื่อ
การศึกษาหาความรู้และ
สร้างเสริมประสบการณ์ใน
การอ่านในโรงเรยีนใน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

   4,000,000     3,930,000  เพื่อให้เยาวชน มี
หนังสือเพื่อศึกษา
หาความรู้ และสร้าง
เสรมิประสบการณ์
ในการอ่าน 

 เยาวชน มีหนังสือ 
เพื่อศึกษาหาความรู ้
และสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการ
อ่าน 
 
  

  

84 โครงการจดัหาสื่อการเรียน
การสอนระดับก่อน
ประถมศึกษาใหโ้รงเรยีนใน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

   4,000,000     3,944,000  เพื่อส่งเสริม
การศึกษาของเด็ก
ก่อนระดับปฐมวยั
,เพื่อเตรียมความ
พร้อมและ
พัฒนาการของเด็ก
ก่อนปฐมวัย,ครู
ผู้ดูแลเด็กใช้
ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาเด็กนักเรยีน 
และสรรหาวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาที่
ดีมีคณุภาพเหมาะ

 สถานศึกษาใน
ระดับ 
ก่อนประถมวัยมีวสัด ุ
อุปกรณ์การศึกษาที่
มีคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนา 
เด็กก่อนปฐมวัย 
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กับเด็กปฐมวัย 

85 โครงการจดัซื้อหนังสือชุด
นาวาสาระอาเซียนส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษา ให้
โรงเรียนใน  
จ.อ านาจเจรญิ 

    4,000,000    3,985,000  เพื่อให้นักเรียนมสีื่อ
ประกอบการเรียนรู้  
และเสรมิทักษะ
พัฒนาด้าน
สังคมศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ และ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 นักเรียนมสีื่อ
ประกอบ 
การเรยีนรู้  และ
เสรมิ 
ทักษะพัฒนาด้าน 
สังคมศาสตร์  
ประวัติศาสตร์  
ภาษาศาสตร์   

  

86 โครงการการจัดซื้อหนังสือ
ชุดวิทยาศาสตร์:เปดิโลก
พิศวงส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายถึง
มะยม 

   2,500,000     2,443,500   เพื่อให้นักเรียนมี
สื่อประกอบการ
เรียนรู้  และเสรมิ
ทักษะพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์  

 นักเรียนมสีื่อ
ประกอบการ 
เรียนรู้  และเสรมิ
ทักษะ 
พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์  

 โอนเพิ่ม 
2,500,000  

87 โครงการจดัซื้อหนังสือเสรมิ
ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 

   2,500,000     2,488,750  เพื่อส่งเสริม
การศึกษาของเด็ก
ก่อนระดับปฐมวยั
,เพื่อเตรียมความ
พร้อมและ
พัฒนาการของเด็ก
ก่อนปฐมวัย,ครู
ผู้ดูแลเด็กใช้
ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาเด็กนักเรยีน 
และสรรหาวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาที่
ดีมีคณุภาพเหมาะ
กับเด็กปฐมวัย 

 สถานศึกษาใน
ระดับ 
ปฐมวัยมีวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาที่
มีคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนา 
การเรยีนรู้  

 โอนเพิ่ม 
2,500,000  
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88 โครงการจดัหาสื่อการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา 

   5,000,000    4,890,000  เพื่อส่งเสริม
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา,เพื่อ
ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาเด็กนักเรียน 
และสรรหาวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาท่ีดี
มีคุณภาพเหมาะสม 

 สถานศึกษาใน
ระดับ 
ประถมศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ ์
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้  

 โอนเพิ่ม 
5,000,000  

89 โครงการห้องเครือข่ายสื่อ
ดิจิตอลอเนกประสงค ์

           
2,000,000  

        
2,000,000  

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีสื่อดจิิตอล
ประกอบการเรียนรู้ 
และเสรมิทักษะ
พัฒนาภาษา
อาเซียน 

 เด็กและเยาวชนมี
สื่อ 
ดิจิตอลประกอบการ 
เรียนรู้ และเสรมิ
ทักษะ 
พัฒนาภาษาอาเซียน  

 โอนเพิ่ม 
2,000,000  

90 โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เข้าถึงและมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมอันเป็นการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

 555,000   532,890.   เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเข้าถึง
กิจกรรมอันเป็นการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  

 ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน  

 โอนเพิ่ม 
455,000  

91 โครงการขับเคลื่อนจังหวัด
อ านาจเจรญิสู่จังหวัดน่าอยู่
ที่สุด 

  240,000.00    140,000  1.เพื่อออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่
ประชาสมัพันธ์ผล
การด าเนินงาน 
รับทราบปัญหา
ความต้องการและ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ความรู้ในการ
บริโภคเกลือ
ไอโอดีนป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนแก่
ประชาชน 

 ประชาชนได้รบั 
ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการ
ป้องกันโรคไอโอดีน 
ประชาชนไดร้ับ 
เกลือไอโอดีน 
เพื่อบริโภค 
ได้รับทราบปัญหา 
และความต้องการ 
ของประชาชน 
เพื่อเป็นข้อมูล 
ประกอบการจดัท า 
แผนงานโครงการ 
เพื่อประโยชนส์ุข 
ของประชาชนใน 
พื้นที ่ 
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92 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (ประชาคม)     
ในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

      200,000  164,218 เพื่อให้การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนสาม
ปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ  ตรง
กับปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน 

มีข้อมูลเพื่อ
ประกอบการ 
จัดท าแผนพัฒนา
ของ 
อบจ.อจ. ท่ีสามารถ 
แก้ไขปัญหาและ
สอดคล้อง 
กับความต้องการ
ของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

  

93 โครงการจดัท าแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

     100,000  63,278 เพื่อใช้แผนพัฒนาสี่
ปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
และงบรายจ่าย
เพิ่มเตมิ 

มีแผนพัฒนาที่เป็น 
กรอบแนวทางใน
การ 
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
และ 
งบเพิ่มเติมของ 
อบจ.อจ. 

  

94 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอ านาจเจริญ 

       80,000  75,523 เพื่อก าหนดทิศทาง
นโยบายการพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มีข้อมูลเพื่อ
ประกอบการ 
จัดท าแผนพัฒนา
ของ 
อบจ.อจ.  

  

95 โครงการจดัท าแผน
ด าเนินงานประจ าปี 2560 

       30,000  21,525 "เพื่อทราบถึง
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ที่เกิดขึ้น
จริงในพื้นที่องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ 
2560 

มีแผนปฏิบตัิงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

  

96 "โครงการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561" 

       50,000  47,455 เพื่อให้การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ  และ
แผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ านาจเจรญิ  
เป็นไปตามแนวทาง
ที่ระเบียบก าหนดไว ้

มีข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดท า
แผนพัฒนา 
ของ อบจ.อจ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ในปีต่อไป  
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97 โครงการจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ขององคก์ารการบริหารส่วน
จังหวัด อ านาจเจรญิ 

       30,000  29,580 เพื่อรายงานผลให ้ 
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและทุก
ฝ่ายทราบ 

มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
ที่ ถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทย 

  

98 โครงการจดัท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2561 

       30,000  27,981 "เพื่อจัดตั้ง
งบประมาณ
รายจ่ายเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามที ่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการ
กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด" 

มีข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 
2560 ที่ถูกต้อง ตรง 
ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการของ 
กระทรวงมหาดไทย 

  

99 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
กลุ่มอาชีพจังหวัด
อ านาจเจรญิ พื้นที่ 7 อ าเภอ 

    200,000  78,060 "1. สร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม
อาชีพ 
2. เพื่ออบรมช้ีแจง
ท าความเข้าใจการ
ขอรับเงินอุดหนุน
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน      
3. เพื่อให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
และท าให้มรีายได้
เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
มีรายได้ มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

  

100 โครงการน าร่องการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายการ
ประสานงานและ
งบประมาณทางการศึกษา
อปท 

582,883 582,883 เพื่อจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
จังหวัด 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 
ของ อปท. มีความรู้
ความเข้าใจ 
ในการจัดท า
แผนงาน 
ทางการศึกษา 

โอนเพิ่ม 
602,000 
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101 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเหล่า
พรวน หมู่ 1 ต.เหลา่พรวน 
อ.เมือง จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลเหล่าพรวน 
มีรายได้ มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

102 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ปลูกข้าวอินทรีย์ธรรมชาติ 
ต.นาจิก หมู่ 7 อ.เมือง      
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลนาจิกมีรายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

103 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวเพื่อ
สุขภาพ หมู่ 9 ต.ไม้กลอน 
อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลไม้กลอนมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

104 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
แหล่งผลิตข้าวกล้อง
หอมแดงอ านาจเจริญ หมู่ 5 
ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน       
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลชานุมานมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

105 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
เลี้ยงสตัว์และผลิตข้าว
อินทรีย์ ม. 7 ต.นาจิก          
อ.เมือง จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลนาจิกมีรายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

106 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ศูนย์ข้าว
ชุมชนโคกชาด หมู่ 7       
ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน           
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลค าพระมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

107 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
โรงเรียนสีร่วมใจ หมู่ 16    
ต.จานลาน อ.พนา           
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลจานลานมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

108 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ปุ๋ยชีวภาพบ้านโคกนก
กระเต็น หมู่ 7 ต.โคกสาร 
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลโคกสารมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

109 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพา 
หมู่ 11 ต.พนา อ.พนา     
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลพนามรีายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

110 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผลิต
ปุ๋ยชีวภาพบ้านคึมใหญ่     
หมู่ 1 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง    
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลคมึใหญ่มี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

111 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์  
ต.ห้วยไร่ หมู่ 3 อ.เมือง     
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลห้วยไรม่ีรายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

112 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนสูง  
หมู่ 12 ต.ไม้กลอน อ.พนา 
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลไม้กลอนมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

113 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรธารทอง หมู่ 3     
ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม   
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหนองไฮมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

114 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนไผ่
เจริญสวนโคก ต.โพนทอง  
หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.เสนาง 
คนิคม จ.อ านาจเจริญ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลโพนทองมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

115 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย
อินทรีย์บ้านแย หมู่ 6  
ต.ดงมะยาง อ.ลืออ านาจ   
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลดงมะยางมี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

116 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
ม.9 ต.แมด อ.ลืออ านาจ   
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลแมดมรีายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

117 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ชาวนาคุณธรรมกสิกรรมไร้
สารพิษต าบลอ านาจ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลอ านาจมีรายได ้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

118 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านปา่หวาย 
ม.4 ต.หนองข่า อ.ปทุมราช
วงศา จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหนองข่ามี
รายได้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

119 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนล าเซ
บายเจรญิ 2005 หมู่ 9  
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหัวตะพานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

120 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
เกษตรอินทรีย์บา้นม่วง
สวาสดิ์ หมู่ 3 ต.พนา        
อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลพนามรีายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

121 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
เลี้ยงโคลูกผสม นทพ.    
บ้านนาสะอาด หมู่ 7        
ต.เสนางคนิคม อ.เสนางค
นิคม  จ.อ านาจเจริญ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลเสนางคนิคม 
มีรายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

122 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ผู้เลีย้งสุกรแบบครบวงจร
บ้านชานุมาน หมู่ 10        
ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน       
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลชานุมานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

123 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
เลี้ยงโค-กระบือ บ้านน้ า
ปลีก หมู่9 ต.น้ าปลีก       
อ.เมือง จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลน้ าปลีกมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

124 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเพิ่ม
พลังชุมชนเสนางคนิคม  
หมู่ 2 ต.เสนางคนิคม        
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลเสนางคนิคมมี
รายได้มีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

125 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ต าบลไร่ขี หมู่2 ต.ไร่ขี       
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลไร่ขีมรีายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

126 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ทอเสื่อกกมัดหมี่ หมู่ 15   
ต.สรา้งนกทา อ.เมือง        
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลสร้างนกทามี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

127 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผ้า
มัดหมี่วังแคน หมู่3         
ต.กุดปลาดุก อ.เมือง               
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลกุดปลาดุกมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

128 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ทอผ้าลายขติบ้านนาเจริญ 
หมู่ 8 ต.นาแต้ อ.เมือง       
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลนาแต้มีรายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

129 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ทอผ้าสีธรรมชาติ หมู่ที่ 1  
ต.นายม อ.เมือง             
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลนายมมรีายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

130 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
สตรีทอผ้าไหมมัดหมี่  
หมู่ที่ 9 บ้านพนา ต.พนา   
อ.พนา จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลพนามรีายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

131 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ลุ่มน้ าล าเซบาย หมู่ 5  
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหัวตะพานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

132 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรทอผ้า หมู่ 2  
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหัวตะพานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

133 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ทอผ้า หมู่ที่ 11 บ้านเสียว
สวาสดื ต.พนา อ.พนา     
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหัวตะพานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

134 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า  
หมู่ 7 ต.นาหมอหม้า        
อ.เมือง จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลนาหมอม้ามี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

135 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
แม่บ้านเกษตรทอเสื่อกก
บ้านหนองนกหอต าบลดง
มะยาง 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลดงมะยางมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

136 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
นิคมแปล1 หมู่10            
ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน     
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลชานุมานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

137 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ออมทรัพย์ตัดเย็บเสื้อผ้า  
หมู่ 9 ต.หนองข่า            
อ.ปทุมราชวงศา              
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหนองข่ามี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

138 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสาย
ฝนกระเป๋าผ้าขดิ หมู่ 2  
ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน      
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลหัวตะพานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

139 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
สตรีทอผ้าปทุมแก้ว หมู่ 4 
ต.พระเหลา อ.พนา           
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลพนามรีายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

140 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสตรี
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบา้น
ค ากลาง หมู่ 7 ต.โนนหนาม
แท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลโนนหนามแท่ง
มีรายได้ มีคณุภาพ
ชีวิตที ่
ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

141 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ปลาร้าแม่น้ าโขงพิชิตความ
จน หมู่ 5 ต.ชานุมาน       
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลชานุมานมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

142 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ผู้ผลิตเปลระนาดส่งออก
จังหวัดอ านาจเจริญ      
บ้านค าสรา้งบ่อ อ.เมือง  
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
บ้านค าสรา้งบ่อมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

143 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่
ผู้ผลิตเตาประหยดัพลังงาน
หมู่ 10 ต.ดงบัง อ.ลือ
อ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลดงบังมีรายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย วัตถุประสงค ์ ผลผลิต หมายเหตุ 

144 อุดหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุม่
ปลุกผักเกษตรอินทรีย ์
บ้านโคกสะอาด หมู่ 6       
ต.โคกสาร อ.ชานุมาน  
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลโคกสารมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

145 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
เฟอร์นิเจอรต์อไมไ้ผ่ หมู่ 5  
ต.น้ าปลีก อ.เมือง            
จ.อ านาจเจรญิ 

100,000 100,000 "1. เสริมสร้าง
รายได้   
2. แก้ไขปัญหา
ความยากจน" 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลน้ าปลีกมี
รายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โอนเพิ่ม 
100,000 

รวมทั้งสิ้น 94,853,683 87,429,514  

ที่มา : ข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันท่ี 27 ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 

 
 

 
 



ตารางท่ี 5  การจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ
 วงเงินตาม

สัญญาจ้าง
เบิกจา่ย คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการการคืนเงินภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนใหก้บัส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

จังหวดัอ านาจเจริญตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดัอ านาจเจริญ  ท่ี อจ.

50023.5/8180 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง การขอคืนเงินภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 

เนื่องจากได้มีการเบกิจ่ายและน าส่งในระบบ GFMLS เกนิใหก้บั อบจ.อ านาจเจริญ ในระหวา่งปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551

1,000,000.00    1,000,000.00    1,000,000.00    -                 

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.ท่ี6+810)- บา้น

โคกจักจั่น อ าเภอชานุมาน จังหวดัอ านาจเจริญ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 

0.130 กโิลเมตรไหล่ทางลูกรังปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 

2560-2562 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่  

ล าดับท่ี 82 หน้า 69 )

471,000.00      460,000.00      460,000.00      11,000.00        

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.ท่ี6+810)- บา้น

โคกจักจั่น อ าเภอชานุมาน จังหวดัอ านาจเจริญ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง

หนิคลุกเดิม กวา้ง 0-0.25  เมตร ระยะทาง 0.154 กโิลเมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

อ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 อบจ.

อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่  ล าดับท่ี 75 หน้า 66 )

493,000.00      460,000.00      460,000.00      33,000.00        

ยอดยกไป 1,964,000.00    1,920,000.00    1,920,000.00    44,000.00        



 
 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ
 วงเงินตาม

สัญญาจ้าง
เบิกจา่ย คงเหลือ หมายเหตุ

ยอดยกมา 1,964,000.00    1,920,000.00    1,920,000.00    44,000.00        

4 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.10078 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สาย อจ.3006 

 (กม.ท่ี 37+837)- บา้นดงแสนแกว้ อ าเภอชานุมาน จังหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 3.180 กโิลเมนตร ผิว

จราจรกวา้ง 6.00 - 7.00 เมตร พร้อมเกรดเกล่ียทับแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

จังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 

อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่  ล าดับท่ี 231 

หน้า 125 )

499,000.00      495,000.00      495,000.00      4,000.00          

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.10092  บา้นโสกใหญ่ - บา้นหว้ย อ าเภอปทุมราช

วงศา จังหวดัอ านาจเจริญ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กโิลเมตร พร้อมเกรดเกล่ียทับ

แน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการ

สร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่  ล าดับท่ี 242 หน้า 126 )

498,000.00      494,000.00      494,000.00      4,000.00          

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.10128  บา้นนาอดุม - ชมุชนบา้นนาเกิง้            

อ าเภอเสนางคนิคม จังหวดัอ านาจเจริญ ผิวจราจรกวา้ง 5.50 เมตร ระยะทาง 4.300 กโิลเมตร พร้อมเกรด

เกล่ียทับแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันา

โครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันา

คุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่  ล าดับท่ี 269 หน้า 130 )

494,000.00      490,000.00      490,000.00      4,000.00          

ยอดยกไป 3,455,000.00    3,399,000.00    3,399,000.00    56,000.00        



 

ที่ โครงการ งบประมาณ
 วงเงินตาม

สัญญาจ้าง
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยอดยกมา 3,455,000.00    3,399,000.00    3,399,000.00    56,000.00        

7 โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0153 เส้นทางแยก ทล.2134 (กม.10+011)

 อ าเภอลืออ านาจ - แยก ทล.202 (กม.ท่ี 70+845)  อ าเภอเมือง (ชว่งหน้าโรงเรียนดงบงัโนนจานเสาเล้า) 

จังหวดัอ านาจเจริญ ผิวจราจรกวา้ง 5 - 6 เมตร ไหล่กวา้ง 0-1 เมตร ระยะทาง 0.148 กโิลเมตร หรือมีพิน้ท่ี

ไม่น้อยกวา่ 940 ตารางเมตร ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ี

พ.ศ. 2560-2562 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่

  ล าดับท่ี 163 หน้า 110 )

495,000.00      483,000.00      483,000.00      12,000.00        

8 โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0008 เส้นทางสายบา้นปา่ค้าว อ.เมือง - 

บา้นแสนสุข อ.ปทุมราชวงศา (ชว่งหน้าโรงเรียนปลาค้าวหนองเทียง) จังหวดัอ านาจเจริญ ผิวจราจรกวา้ง 6 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหนิคลุกเดิม กวา้ง 0-0.25 เมตร ระยะทาง 0.129 กโิลเมตร (ตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันา

สามป ีพ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคม

เมืองน่าอยู่  ล าดับท่ี 25 หน้า 41 )

496,000.00      469,000.00      469,000.00      27,000.00        

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0015  บ.สร้างนกทา - บ.ดงสีโท อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ  ผิวจราจรกวา้ง 4 - 5 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.465 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือ

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,218 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ี

พ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่)

492,000.00      485,000.00      485,000.00      7,000.00          

ยอดยกไป 4,938,000.00    4,836,000.00    4,836,000.00    102,000.00      



 

ที่ โครงการ งบประมาณ
 วงเงินตาม

สัญญาจ้าง
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยอดยกมา 4,938,000.00    4,836,000.00    4,836,000.00    102,000.00      

10 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0018  บ.ดอนไร่ - นาแต้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  

ผิวจราจรกวา้ง 4 - 6 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.470 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกวา่ 2,223 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

อ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2559-2561 อบจ.

อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่ ล าดับท่ี 191 

หน้า 120 )

493,000.00      485,000.00      485,000.00      8,000.00          

11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0020  บ.นาผือ - บ.นาโพธิ ์อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

 ผิวจราจรกวา้ง 4 - 6 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.232 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกวา่ 2,232.5 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

จังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2559-2561 

อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่ ล าดับท่ี 192 

หน้า 120 )

495,500.00      487,000.00      487,000.00      8,500.00          

12 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0022  บ.นาเรือง - บ.นาแต้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

 ผิวจราจรกวา้ง 4 - 6 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.232 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกวา่ 2,232 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

อ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2559-2561 อบจ.

อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่ ล าดับท่ี 194 

หน้า 120 )

495,000.00      486,000.00      486,000.00      9,000.00          

ยอดยกไป 6,421,500.00    6,294,000.00    6,294,000.00    127,500.00      



 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ
 วงเงินตาม

สัญญาจ้าง
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยอดยกมา 6,421,500.00    6,294,000.00    6,294,000.00    127,500.00      

13 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0033  บ.นาหมอม้า - บ.นายม อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ  ผิวจราจรกวา้ง 4 - 6 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.220 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือ

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,220 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ี

พ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่

 ล าดับท่ี 201 หน้า 121 )

492,000.00      485,000.00      485,000.00      7,000.00          

14 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0041  บ.นาโสกใน- บ.นาผือ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ

  ผิวจราจรกวา้ง 4 - 6 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.224 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกวา่ 2,224 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

อ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2559-2561 อบจ.

อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่ ล าดับที่ 207 

หน้า 122 )

493,500.00      485,000.00      485,000.00      8,500.00          

15 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0044  บ.หนองตาใกล้ - บ.หนองเม็ก อ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ  ผิวจราจรกวา้ง 4 - 6 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.230 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือ

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,230 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ี

พ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่

 ล าดับท่ี 208 หน้า 122 )

494,500.00      485,000.00      485,000.00      9,500.00          

ยอดยกไป 7,901,500.00    7,749,000.00    7,749,000.00    152,500.00      



 

ที่ โครงการ งบประมาณ
 วงเงินตาม

สัญญาจา้ง
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยอดยกมา 7,901,500.00    7,749,000.00    7,749,000.00    152,500.00      

16 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0066  บ.ดอนหวายเชื่อมถนนลาดยางโคกจั้กจั่น - 

ดงสีโท อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  ผิวจราจรกวา้ง 4 - 5 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.475 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 

0.2 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,227.5 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันา

สามป ีพ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ใหเ้ปน็สังคม

เมืองน่าอยู่ ล าดับท่ี 222 หน้า 124 )

494,000.00      485,000.00      485,000.00      9,000.00          

17 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0083  บ.หนองแมงดา - บ.หนิเกิง้ อ.ชานุมาน 

จ.อ านาจเจริญ  ผิวจราจรกวา้ง 4 - 5 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.475 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือ

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,227.5 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ี

พ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่

 ล าดับท่ี 235 หน้า 125 )

494,000.00      487,000.00      487,000.00      7,000.00          

18 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0084  บ.ค าโพน - บ.หนองไฮ  อ.ปทุมราชวงศา 

จ.อ านาจเจริญ  ผิวจราจรกวา้ง 4 - 6 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 2.232 กโิลเมตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือ

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,232 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ี

พ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่

 ล าดับท่ี 235 หน้า 125 )

495,000.00      487,000.00      487,000.00      8,000.00          

ยอดยกไป 9,384,500.00    9,208,000.00    9,208,000.00    176,500.00      



 

 
ที่มา : ข้อมูลจากกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันท่ี 27 ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ
 วงเงินตาม

สัญญาจา้ง
เบิกจา่ย คงเหลือ หมายเหตุ

ยอดยกมา 9,384,500.00    9,208,000.00    9,208,000.00    176,500.00      

19 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางสาย อจ.ถ.1-0126  บ.โนนสูง - บ.หนองสามสี  อ.เสนางคนิคม 

จ.อ านาจเจริญ  ผิวจราจรกวา้ง 5 - 7 เมตร ระยะทางน้อยกวา่ 1.852 กโิลเมนตร หนาเฉล่ีย 0.2 เมตร หรือ

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 2,222.4 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัแน่นตลอดสาย (ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัอ านาจเจริญ) ปรากฎในแผนพฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน (น าจากแผนพฒันาสามป ี

พ.ศ. 2559-2561 อบจ.อ านาจเจริญ ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ใหเ้ปน็สังคมเมืองน่าอยู่

 ล าดับที ่267 หน้า 130 )

493,000.00      485,000.00      485,000.00      8,000.00          

รวมทัง้สิ้น 9,877,500.00    9,693,000.00    9,693,000.00    184,500.00      



48 
 

ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ            
พ.ศ. 2560  ในเขตพ้ืนที่ ได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

         

  

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีปทุมราชวงศา                    กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นเพ่ือแม่  

ประจ าปี 2560                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ  เย่ียมให้ก าลังใจและมอบถุงยังชพีให้ผู้ประสบภัยน้ าท่วม ในพื้นที่   

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ชานุมาน   บ้านดอนว่าน หมู่ 9 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ   

จ.อ านาจเจริญ ประจ าปี 2560          
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ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จังหวัดอ านาจเจริญการขับเคลื่อน       ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 

กระบวนการ PLC (Professionol Learning Community)  

 

 

 

 

 

 

 

 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการพัฒนาเส้นทาง    อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนในพืน้ที่จังหวัดอ านาจเจริญ  

คมนาคมเพ่ือการขนส่งสนิค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดน   

การประชุมสมัมนาเชิงประปฏิบติัการทบทวนยุทธศาสตร์             การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดท าแผนพัฒนา 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
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 โครงการน าร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานงาน

 เกรดซ่อมผิวถนนลาดยาง กุงชัย-ป่ากุง  ช่วงบ้านสงยาง  
 และงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.   อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

 

  ปรับปรุงผิวถนนสาย บ้านนาดี – บ้านวังแคน  อ.เมือง      ศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริ 

  จ.อ านาจเจริญ  

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมี  ความประสงค์เสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

     (นายศักดิ์ชัย  ตั้งตระกูลวงศ์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ



 
 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

  1. นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  2. นายไพศาล   จันทวารา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  3. นายวิทยา   รุ่งโรจน์นิมิตชัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
  4. นายสมหมาย  กอดแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
  5. นางบรรจง   เนืองอนันต์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
  6. นายโกศล การุญญเวทย์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  7. พันต ารวจโทชัยพจน์  ศรีม่วง  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ๘. นายณัฐพงศ์   ตั้งสกุลกุลพัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
  ๙. นางสาวณชิชา  พันธุ์วรรณ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ๑๐. นางปุณณดา  แก่นสาร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

คณะผู้จัดท า 

 1. นางสุภาวด ี มงคลการ  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 2. นางกนกพร  แก้วเที่ยง   หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
 ๓. นางสาวปิยนุช  นางาม   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๔. นางสาวมธุรส  หนูทิพย์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๕. นายพงศธร วัฒนะไพบูลย์กุล  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
  

 



 

              

 

 

 

 

 

 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

    ถนนชยางกูร  ต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ  37000 

    http : //www.amnatpao.go.th  

 


	หน้าปก หลังปก 60
	คำนำสารบ_ญ
	ที่ปรึกษา
	ตัวเนื้อหา
	ตารางที่-5-แสดงเงินสะสมแก้ไข
	ผลการดำเนินงาน



