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ส่วนที่  1  บทน ำ 

1.1  บทน ำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ได้ให้นิยามของ แผนการด าเนินงานว่า  
แผนการด าเนินงาน  หมายความว่า “ แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ”  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  ท้ังหมดท่ีจะด าเนินการ  
ในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงาน       
และบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ิ นป ี             
มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

  แผนการด าเนินงาน  จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริหารท่ีจะก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงขณะปี นั้นๆ        
ว่าควรด าเนินการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย สามารถประหยัดท้ังเวลา  บุคลากร  นอกจากนี้แผนการด าเนินงานยังแสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนพัฒนาส่ีปี  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนชุมชน  และรวมไปถึงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
  2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม               
และมีประสิทธิภาพ 
  3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
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   3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณ
รายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  
   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    ข้อ 26 ก าหนดว่า  การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2559   ข้อ  12  ก าหนดให้  แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติม                  
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
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ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  

 จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

                    คณะกรรมการสนับสนุนการ   
                     จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น             
  
   
                  คณะกรรมการสนับสนุนการ   
                            จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  
                   คณะกรรมการสนับสนุนการ  
                     จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  
                             คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     
 
  
 
 
 
                         ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

หน่วยงานอืน่ 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความ 
เห็นชอบ 

ประกาศใช ้
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1.4 ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และประเมินผล  แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
  1.เป็นแผนท่ีแยกออกจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน    ( Action   Plan ) 
  2.จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3.แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินการจริง 
  4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวน

โครงกำรท่ีด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบและ
เมื่อลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมท้ังหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละ

ยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับท่ี/โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
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ยุทธศาสตร/์แนวทาง
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นรอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
ปี  2563

รอ้ยละของ
งบประมาณ

โครงการ ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.  2563  (แผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2563) 142 75.13 95,732,200 45.96

โครงการที่ขอขยาย/กันเงินไว้เบกิจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 47 24.87 112,547,000 54.04

รวมทั้งสิน้ 189 100.00 208,279,200 100.00

ส่วนที่  2         บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

 



ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
ปึ 2563

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 98 69.05 60,100,000 62.77 กองช่าง

รวม 98 69.05 60,100,000 62.77

    2.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 10 7.04 1,742,200 1.82 ส านักปลัดฯ, กิจฯ
    2.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 1.40 150,000 0.16 ส านักปลัดฯ
    2.3  แผนงาน งบกลาง 2 1.40 1,100,000 1.15 ส านักปลัดฯ

รวม 14 9.84 2,992,200 3.13
3. ยุทธศาสตรท์ี่  3  ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปัิญญาท้องถ่ิน
    3.1  แผนงาน การศึกษา 17 11.97 6,260,000 6.54 กองการศึกษาฯ

รวม 17 11.97 6,260,000 6.54

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมอืงน่าอยู่

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

แบบ ผด. 01 

7



ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
ปึ 2563

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

แบบ ผด. 01 

4. ยุทธศาสตรท์ี่  5  การอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 0.70 250,000 0.26 ส านักปลัดฯ
    3.2  แผนงาน การศึกษา 1 0.70 150,000 0.16 กองการศึกษาฯ

รวม 2 1.40 400,000 0.42
5. ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี

    4.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 10 7.04 25,830,000 26.98 ส านักปลัดฯ , แผนฯ , 
กิจการสภาฯ

    4.2  แผนงาน การศึกษา 1 0.70 150,000 0.16 กองการศึกษาฯ
รวม 11 7.74 25,980,000 27.14

รวมทั้งสิน้ 142 100.00 95,732,200 100.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

 



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 



ต.
ค. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

กองช่าง

กองช่าง

1 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสาย 
ชุมชนสายหลักเดิม - บ้านค าเขื่อนแกว้ 
(ช่วงชุมชนค าผักเพียว)  อ.เสนางคนิคม  
จ.อ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

2 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. 
สาย บ.ศรีสมบูรณ์ -  บ.หนองไฮ 
(หน้าโรงเรียนบ.หนองไฮ)  
อ.ชานุมาน,เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

370,000

471,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

แบบ ผด. 02 
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ต.
ค. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

กองช่าง

กองช่าง

3 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
 บ.แกว้มงคล –  บ.โค้งอร่าม 
อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ านาจเจริญ

อบจ.อจ.485,000 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

4 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านค าโพน–บ้านหนองไฮ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.481,000

486,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

5 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านค ามะโค้ง–บ้านสร้างนกทา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง
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ต.
ค. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

6 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านคึมข่า–บ้านโพนทอง
 อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

8 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโคกพระ– บ้านนาผาง  
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

7 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านเครือซูด–บ้านโพนเมืองน้อย
อ าเภอลืออ านาจ,อ าเภอหัวตะพาน 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

481,000

484,000

480,000
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ต.
ค. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

10 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโคกสารเทิง–บ้านหินกอง
 อ าเภอชานุมาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

9 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโคกสะอาด–บ้านหินกอง 
อ าเภอชานุมาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

11 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโคกสาร–บ้านโคกจัก๊จัน่ 
อ าเภอชานุมาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

487,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

486,000

485,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

กองช่าง

กองช่าง

12 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านจานลาน – บ้านดอนหมู 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

14 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านดอนไร่–บ้านนาแต้ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

481,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

486,000

484,000

13 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านดงมะยาง–บ้านเค็งใหญ่ 
อ าเภอลืออ านาจ, หัวตะพาน 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

กองช่าง

กองช่าง

16 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านต าแย–บ้านจกิ 
อ าเภอพนา, ลืออ านาจ 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

15 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านดอนหวายเชื่อมถนนลาดยาง  บ้าน
โคกจัก๊จัน่ –บ้านโพนเมือง  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

470,000

17 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านต าแย–บ้านเหล่าเลิง 
อ าเภอพนา, ลืออ านาจ จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

480,000

480,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

19 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาผือ–บ้านนาโพธ์ิ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

18 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านทวีผล–บ้านค าโพน 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง488,000

475,000

20 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาเมือง–บ้านภูจ าปา 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง480,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

21 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนายม–บ้านนาหมอม้า 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง489,000

23 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาเรือง–บ้านกดุน  ากนิ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

22 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนายาง–บ้านเมืองเกา่ 
อ าเภอชานุมาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง487,000

477,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

25 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาลือ–บ้านดงสวาง
 อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

24 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาเรือง–บ้านนาแต้ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง479,000

483,000

26 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาสะแบง–บ้านฟ้าห่วน 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง486,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

27 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาหนองใหญ่–บ้านหนองทับม้า 
อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง487,000

29 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาอดุม–ชุมชนบ้านนาเกิ ง 
อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

28 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนาหมอม้า–บ้านนายม 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

488,000

485,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

30 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านนิคม–บ้านภูดานกอย 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง485,000

479,000

32 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโนนโพธ์ิ–บ้านหนองปลิง
 อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

31 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านเนินกงุ– บ้านนาเวียง  
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

480,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

19



ต.
ค. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.
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    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

34 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโนนสูง–บ้านแสนส าราญ
 อ าเภอเสนางคนิคม,ไทยเจริญ
 จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

33 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโนนสูง– บ้านหนองสามสี  
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง481,000

486,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

35 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านบุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลบุ่ง
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง487,000 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

36 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านภูดานกอย–บ้านหินเกิ ง 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง488,000 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

38 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านไร่สีสุก –บ้านหนองสามสี  
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

37 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านแมด – บ้านน  าท่วม 
อ าเภอลืออ านาจ จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

484,000

484,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

40 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านสองคอน–บ้านนาเยีย 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

39 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านสองคอน–บ้านกอ่
 อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

489,000

487,000

41 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านเสารีก–บ้านเกษมสุข 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

485,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

42 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโสกโดน–บ้านนาผือ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

487,000

44 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองกะเลา–บ้านชาด 
อ าเภอลืออ านาจ, หัวตะพาน 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

43 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านโสกใหญ่–บ้านห้วย 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

475,000

487,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

45 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองตาใกล้–บ้านหนองเม็ก 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

489,000

481,000

47 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองบัว–บ้านม่วงโป้ 
อ าเภอเมือง,ปทุมราชวงศา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

46 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองทับม้า–บ้านป่าหวาย 
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

489,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

49 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองยาง–บ้านโนนทุ่ง 
อ าเภอลืออ านาจ,พนา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

48 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองแมงดา–บ้านหินเกิ ง 
อ าเภอชานุมาน, ปทุมราชวงศา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

486,000

485,000

50 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองเรือ–บ้านนาดอกไม้
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

486,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

51 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองสามสี– บ้านดอนมะซ่อม  
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

480,000

53 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองหิ ง– บ้านกดุสิม 
อ าเภอลืออ านาจ จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

52 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองสามสี– บ้านโนนสูง  
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

481,000

479,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

55 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหัวดง–บ้านเศรษฐี 
อ าเภอลืออ านาจ จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

54 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านหนองหิน–บ้านห้วยไร่ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

480,000

483,000

56 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางบ้านอุม่ยาง–บ้านนาสะแบง  
อ าเภอพนาจงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

482,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

57 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
สายทางหนองทับม้า–บ้านกดุน  ากนิ 
อ าเภอเสนางคนิคม, เมือง 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

488,000

59 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0012 
สายทางบ้านโคกสวาท–บ้านวังแคน 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

58 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0004 
สายทางบ้านปลาค้าว–บ้านแสนสุข 
อ าเภอเมือง, ปทุมราชวงศา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

482,000

479,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

60 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0028 
สายทางบ้านโสกใหญ่–บ้านเสารีก
 อ าเภอปทุมราชวงศา, พนา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

478,000

483,000

62 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0033
 สายทางบ้านศรีคูณ–บ้านนาสะแบง 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

61 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0032 
สายทางบ้านโพนเมือง–บ้านดอนม่วง 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

485,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

64 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0040 
สายทางบ้านหนองขอน–บ้านโนนหนามแท่ง 
อ าเภอหัวตะพาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

63 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0036 
สายทางบ้านนาไร่ใหญ่–บ้านนาวัง 
อ าเภอเสนางคนิคม, เมือง 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

481,000

486,000

65 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0042 
เส้นทางสายบ้านหนองนกหอ–บ้านโคกเลาะ 
อ าเภอลืออ านาจ, หัวตะพาน
 จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

489,000

30
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

66 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0045
 สายทางบ้านน  าท่วม–บ้านหนองมะยอด 
อ าเภอลืออ านาจ จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

486,000

68 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0048 
สายทางบ้านแมด–บ้านดอนชี
 อ าเภอลืออ านาจ, เมือง 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

67 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0047 
สายทางบ้านกงุชัย – บ้านโพนเมือง 
อ าเภอลืออ านาจ, พนา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

488,000

489,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

70 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .สาย
ทางบ้านหนองไหล–บ้านโพนขวาว 
อ าเภอหัวตะพาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

69 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1-0050 
สายทางบ้านโคกกลาง–บ้านดู่ 
อ าเภอลืออ านาจ, หัวตะพาน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

489,000

477,000

71 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน 
คสล.อจ.ถ1 – 0017 
สายทางบ้านโนนหนามแท่ง –บ้านนาแต้ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

479,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

72 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน 
คสล.อจ.ถ1 – 0041 
สายทางบ้านโนนหนามแท่ง – บ้านค าสร้างบ่อ 
 อ าเภอหัวตะพาน - อ าเภอเมือง  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

480,000

74 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล . สาย
ทางชุมชนบ้านสายหลักเดิม–บ้านค าเขื่อนแกว้ 
อ าเภอเสนางคนิคม 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

73 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน 
คสล.อจ.ถ1–0008 
สายทางบ้านนาผือ–บ้านคึมใหญ่ 
 อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

481,000

481,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

75 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล . 
เส้นทางสายบ้านนาอดุม–บ้านดงสวาง 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

481,000

480,000

77 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล . 
อจ.ถ1-0020 
สายทางบ้านนาหมอม้า-บ้านหนองแห่ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

76 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล . 
อจ.ถ1-0018 
สายทางบ้านปริญญา-บ้านแมด 
อ าเภอเมือง,ลืออ านาจ
 จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

479,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

79 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล . 
อจ.ถ1-0031 
สายทางบ้านโนนธาตุ-บ้านเสารีก 
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

78 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล . 
อจ.ถ1-0022 
เส้นสายทางบ้านโคกจัก๊จัน่-บ้านโพนเมือง 
อ าเภอเมือง,อ าเภอพนา 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

480,000

481,000

80 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล . 
อจ.ถ1-0037 
เส้นทางสายแยกทางหลวง 212 – บ้านหนอง
ทับม้า อ าเภอเสนางคนิคม 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

488,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

81 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคสล .
เส้นทางสายบ้านน  าปลีก–บ้านนาดอกไม้ อ าเภอ
เมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

482,000

83 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ. 1-0006 
สายแยกทางหลวง 202–บ้านถ่อนใหญ่ อ าเภอ
เมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

82 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ. 1-0005 
สายบ้านเหล่าพรวน–บ้านหนองมะเส่ียง 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

1,641,000

1,682,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

85 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านค ามะโค้ง–บ้านพัฒนาสามัคคี 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

84 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านกงุชัย–บ้านโคกป่ากงุ 
อ าเภอลืออ านาจ, อ าเภอเมือง 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

498,000

498,000

86 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านค าสร้างบ่อ–บ้านนายม 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

497,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

87 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านโคกกลาง–บ้านหนองแคน 
อ าเภอลืออ านาจ
จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

498,000

89 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านนาหนองใหญ่–บ้านหนองคล้า 
อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

88 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านโคกกอก-บ้านนาวัด 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

497,000

498,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

498,000

496,000

496,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

91 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านโพนเมือง–บ้านดอนม่วง
อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

90 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านบ่อชะเนง-บ้านคึมน้อย 
อ าเภอหัวตะพาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

92 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านไร่–บ้านหนองหิน 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

496,000

497,000

498,000

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

93 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านลือ-บ้านโนนงาม 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

95 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางแยกทางหลวง 212 – บ้านเหล่าฝ้าย 
อ าเภอลืออ านาจ จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

94 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทางบ้านศรีสมบูรณ์–บ้านนาสีดา
 อ าเภอชานุมาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

3,526,000

5,266,000 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

97 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายบ้านไร่สีสุก–บ้านหนองทับม้า
 อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

96 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายบ้านโคกกอก–บ้านโคกส าราญ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

อบจ.อจ. กองช่าง

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

41



ต.
ค. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                                                                                      
    1.1 แผนงาน    เคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

พ.
ย.

60,100,000     

3,000,000 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

อบจ.อจ. กองช่าง

รวม  98  โครงการ

98 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายบ้านหนองคู–บ้านโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

 
 

 



 
 

 
แผนงานบริหารทั่วไป 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยบริหำรฯ

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยบริหำรฯ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
    2.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

อ ำเภอพนำ
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

พืน้ที่จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

1 โครงกำรเด็กและเยำวชนสืบสำนภูมิปัญญำ
พืชสมุนไพรพืน้บ้ำนเพือ่พัฒนำสู่ฐำนกำร
เรียนรู้ที่ดูแลสุขภำพของคนในชุมชนอย่ำง
ย่ังยืน

120,000

100,000

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

2 โครงกำรปลูกฝังอดุมกำรณ์แห่งกำรเรียนรู้รัก
สำมัคคี

แบบ ผด. 02 
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
    2.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

พืน้ที่จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยบริหำรฯ

50,000

100,000

362,200 ทุกอ ำเภอใน
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

อ ำเภอเมือง
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

4 โครงกำรส่งเสริมกจิกรรมต้ำนยำเสพติด

5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของภำคี
เครือข่ำยเด็กและเยำวชนในกำรแกไ้ขปัญหำ
เกีย่วกบัเด็กและเยำวชน

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำผู้สูงอำยุเพือ่
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
    2.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

60,000

ทุกอ ำเภอใน
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

ทุกอ ำเภอใน
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

กอง
กจิกำรสภำ

อ ำเภอเมือง
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

6 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกทักษะ
อำชีพแกค่นพิกำรเพือ่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

7 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำโรคเอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์

100,000

100,000

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

8 องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดอ ำนำจเจริญ
เคล่ือนที่

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
    2.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

1,742,200       

250,000

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยบริหำรฯ

รวม  10  โครงกำร

พืน้ที่จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

ส ำนักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ำยบริหำรฯ

10 อดุหนุนส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัด
อ ำนำจเจริญ  ตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำยำเสพติด ToBe Number 
One จงัหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปี 2563

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

9 อดุหนุนที่ท ำกำรปกครองจงัหวัดอ ำนำจเจริญ
 โดยศูนย์อ ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำม
ยำเสพติดจงัหวัดอ ำนำจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)
 ตำมโครงกำรขอรับกำรอดุหนุนงบประมำณ
เพือ่กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

500,000 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

46



 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

150,000         

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัดอ ำนำจเจรญิ

2. ยทุธศำสตรท์ี ่  2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่ำอยู่
    2.2 แผนงำน    กำรรกัษำควำมสงบภำยใน

รวม  2  โครงการ

2 โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย/อคัคีภัย อพยพหนีไฟ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

50,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ายนิติการฯ

1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

100,000 จดุตรวจ/จดุ
บริการประชาชน
ในเขตพืน้ที่จงัหวัด

อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ายนิติการฯ

แบบ ผด. 02 
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แผนงานงบกลาง 
 
 

 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1,100,000       

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัดอ ำนำจเจรญิ

2. ยทุธศำสตรท์ี ่  2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่ำอยู่
    2.3 แผนงำน    งบกลำง

รวม  2  โครงการ

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

100,000 อบจ.อ านาจเจริญ ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ายส่งเสริมฯ

1 โครงการเงินสมทบกองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพ
จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

1,000,000 อบจ.อ านาจเจริญ ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ายส่งเสริมฯ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 



 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 

 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

3. ยทุธศาสตรท์ี ่  3 : ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    3.1 แผนงาน    การศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

2 โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต 
(Life skills) 
ของเด็กเยาวชนจงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

250,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

1 โครงการจดัท าส่ือเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

50,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

แบบ ผด. 02 
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

3. ยทุธศาสตรท์ี ่  3 : ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    3.1 แผนงาน    การศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

4 โครงการจดัการแข่งขันกฬีาฟุตซอล  
อบจ.อ านาจเจริญ  (ซอยวิจารณ์คัพ)

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

150,000  อ าเภอเมือง
จงัหวัดอ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

3 โครงการจดัการแข่งขันกรีฑาเพือ่พัฒนา
ศักยภาพทางด้านกรีฑา “อ านาจเจริญ เกมส์”

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

350,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

5 โครงการจดัการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 
“อ านาจเจริญ  แชมป์เปี้ยนส์ลีก”

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

3,000,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

3. ยทุธศาสตรท์ี ่  3 : ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    3.1 แผนงาน    การศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

6 โครงการจดัการแข่งขันกฬีาและนันทนาการ
เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

100,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

8 โครงการจดังานประเพณีบุญกุม้ข้าวใหญ่และ
ของดีทางวัฒนธรรม อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

200,000  อ าเภอเมือง
จงัหวัดอ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

7 โครงการจดัการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ความ
เสมอภาคทางการศึกษา จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

500,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

3. ยทุธศาสตรท์ี ่  3 : ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    3.1 แผนงาน    การศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

10 โครงการประเพณีบุญคูณลานสืบสาน
วัฒนธรรมอ าเภอลืออ านาจ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

200,000 อ าเภอลืออ านาจ
จงัหวัดอ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

9 โครงการจดัลานกจิกรรมเพือ่การเรียนรู้  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

150,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

โครงการป้องกนัและแกป้ัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน

11  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

60,000 กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

3. ยทุธศาสตรท์ี ่  3 : ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    3.1 แผนงาน    การศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่นจงัหวัด
อ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

150,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

14 โครงการวันพระ  พัฒนาคุณภาพคุณธรรม  
จริยธรรม

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

200,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

13 โครงการฟืน้ฟูสมรรถนภาพเด็กด้อยโอกาส
และบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD)

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

100,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

3. ยทุธศาสตรท์ี ่  3 : ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    3.1 แผนงาน    การศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

16 โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี ่อ าเภอเส
นางคนิคม

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

200,000 อ าเภอเสนางคนิคม
จงัหวัดอ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

15 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจงัหวัด กจิกรรม
ประเพณีเทศกาลเที่ยวชานุมานแห่ยักษ์คุ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

200,000 อ าเภอชานุมาน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

3. ยทุธศาสตรท์ี ่  3 : ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา อนุรกัษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    3.1 แผนงาน    การศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

6,260,000       รวม  17  โครงการ

17 โครงการขอรับเงินอดุหนุนจดังานประเพณี
ฮีตสิบสองและงานประจ าปีจงัหวัด
อ านาจเจริญ ประจ าปี พ.ศ. 2562

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

400,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 



 
 

 
แผนงานบริหารทั่วไป 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

250,000         

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

พ.
ย

ธ.ค
.

250,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ายบริหาร

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

รวม  1  โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

4. ยทุธศาสตรท์ี ่  5 : การอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                             
    4.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค.

แบบ ผด. 02 
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แผนงานการศึกษา 
 
 

 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

150,000        

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

150,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

พ.ศ. 2563

รวม  1  โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ต.

ค. พ.
ย

ธ.ค
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

4. ยทุธศาสตรท์ี ่  5 : การอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              
    4.2 แผนงาน    การศึกษา

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

 



 
 

 
แผนงานบริหารทั่วไป 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

อบจ.อจ.
และพืน้ที่ใน

จงัหวัดอ านาจเจริญ

กอง
กจิการสภา

25,000,000

100,000

1 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ และนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ ทั้งการ
เลือกต้ังทั่วไป หรือเลือกต้ังซ่อม

2 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน

อบจ.อจ. ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ายนิติการฯ

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

5. ยทุธศาสตรท์ี ่  6 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                  
    5.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

แบบ ผด. 02 
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

5. ยทุธศาสตรท์ี ่  6 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                  
    5.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

4 โครงการเสริมสร้างการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

อบจ.อจ. ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ฝ่ายนิติการฯ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

100,000

100,000

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.อจ.
และพืน้ที่ใน

จงัหวัดอ านาจเจริญ

กอง
กจิการสภา

5 โครงการจดัท าตัวชี้วัด (KPI) อบจ.อจ. กองแผนและ
งบประมาณ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

50,000

59



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

5. ยทุธศาสตรท์ี ่  6 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                  
    5.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) 
ในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

200,000 อบจ.อจ. กองแผนและ
งบประมาณ

กองแผนและ
งบประมาณ

70,000

กองแผนและ
งบประมาณ

6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของ อบจ.อจ.

อบจ.อจ.

7 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด
อ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

50,000
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

5. ยทุธศาสตรท์ี ่  6 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                  
    5.1 แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

25,830,000     รวม  10  โครงการ

กองแผนและ
งบประมาณ

อบจ.อจ. กองแผนและ
งบประมาณ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

10 โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด
อ านาจเจริญ

อบจ.อจ.

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างความ
เข้าใจในการจดัท างบประมาณ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

80,000

80,000
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แผนงานการศึกษา 
 
 

 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

150,000        

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัดอ ำนำจเจรญิ

5. ยทุธศำสตรท์ี ่  6 : กำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี่                                  
    5.2 แผนงำน    กำรศึกษำ

รวม  1  โครงการ

1 โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

150,000 อบจ.อจ. กองการศึกษาฯ
อบจ.อจ.

แบบ ผด. 02 
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บัญชีสรุปโครงการที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  

งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 กันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 

 



ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
ปึ 2563

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมอืงน่าอยู่ 
    1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 1 33.33 21,900,000 69.75 กองช่าง

รวม 1 33.33 21,900,000 69.75
2. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี
    2.1  แผนงาน สาธารณสุข 1 33.33 2,000,000 6.37 ส านักปลัดฯ
    2.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 33.33 7,500,000 23.88 กองช่าง

รวม 2 66.67 9,500,000 30.25

รวมทั้งสิน้ 3 100.00 31,400,000 100.00

บัญชีโครงการที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   กันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

 
 

 



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

21,900,000     

21,900,000

รวม  1  โครงการ

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่าย
โอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 10 สายทาง ๆ 
ละ 40 ต้น รวมทั้งส้ิน 400 ต้น 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
อ านาจเจริญ)

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงำน   เคหะและชุมชน

บัญชีโครงกำรที่ขออนุมติัขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ
งบรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   กันไว้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัดอ ำนำจเจรญิ

1. ยทุธศำสตรท์ี ่  1 : พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่ำอยู ่                                                                                                                                       

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

 



 
 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

2,000,000       

บัญชีครุภัณฑ์

รวม  1  โครงการ

    2.1 แผนงาน   สาธารณสุข

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

1 เพือ่จดัหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
 จ านวน 2 คัน 
ปริมาตรกระบลอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.

ศูนย์บรรเทาฯ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

2,000,000

บัญชีโครงการที่ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   กันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  5 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                                                                                                                     

แบบ ผด. 02 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

7,500,000       

กองช่างพืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

7,500,000

รวม  1  โครงการ

1 โครงการซ้ือรถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

    2.2 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  5 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                                                                                                                     

บัญชีโครงการที่ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   กันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีครภัุณฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีสรุปรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 

 



ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
ปึ 2563

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมอืงน่าอยู่ 
    1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 34 87.19 19,313,000 51.16 กองช่าง
    1.2  แผนงาน อุตสาหกรรม 3 7.69 18,134,000 48.03 กองช่าง

รวม 37 94.88 37,447,000 99.19
2. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี
    2.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 2.56 60,000 0.16 ตรวจสอบ
    2.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.56 245,000 0.65 กองช่าง

รวม 2 5.12 305,000 0.81

รวมทั้งสิน้ 39 100 37,752,000 100

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

 
 

 



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

2 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .
สายทางบ้านค าโพน-บ้านหนองไฮ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

495,000

495,000

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

1 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .
สายทางชุมชนบ้านหลักเดิม- บ้านค าเขื่อนแกว้ 
อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 
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ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.
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ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.
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ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000

495,000

5 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .
สายทางบ้านโคกพระ-บ้านนาผาง 
อ าเภอปทุมราชวงศา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง495,000

กองช่าง

4 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล .
สายทางบ้านเครือซูด-บ้านโพนเมืองน้อย 
อ าเภอลืออ านาจ, อ าเภอหัวตะพาน 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

3 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .
สายทางบ้านคึมข่า-บ้านโพนทอง 
อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล
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ต.
ค.
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.ย

.
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ค.
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ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

495,000

กองช่าง

7 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล .
 สายทางบ้านนาอดุม - บ้านดงสวาง 
 อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

6 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .
สายทางบ้านดอนหวายเชื่อมถนนลาดยาง 
บ้านโคกจัก๊จัน่-บ้านโพนเมือง
 อ าเภอเมือง จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

481,000

495,000

8   โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล .
 สายทางบ้านน้ าปลีก- บ้านนาดอกไม้  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

9 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .
 สายทางบ้านเนินกงุ - บ้านนาเวียง
  อ าเภอเสนางนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

10 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล .
 สายทางบ้านโนนสูง- บ้านหนองสามสี
  อ าเภอเสนางนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

495,000

495,000 พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

กองช่าง11 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล .
 สายทางบ้านไร่สีสุก- บ้านหนองสามสี  
อ าเภอเสนางนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

12 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล .
 สายทางบ้านหนองคู- บ้านโนนสมบรูณ์
อ าเภอเสนางนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง495,000

กองช่าง

14 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล .
 สายทางบ้านหนองสามสี- บ้านดอนมะซ่อม 
อ าเภอเสนางนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

13 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล .
 สายทางบ้านหนองทับม้า- บ้านป่าหวาย
อ าเภอเสนางนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000

495,000

72



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

กองช่าง

16 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล . 
สายทางบ้านอุม้ยาง- บ้านนาสะแบง 
อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

15 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน  คสล . 
สายทางบ้านหนองสามสี- บ้านโนนสูง
อ าเภอเสนางนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000

495,000

กองช่าง17 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0018 สายทางบ้านปริญญา - บ้าน
แมด  อ าเภอเมือง,อ าเภอลืออ านาจ จงัหวัด
อ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

18 โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ 1 - 0005 สายทางบ้านเหล่าพรวน - 
บ้านหนองมะเส่ียง 
อ าเภอเมือง,อ าเภอเสนางคนิคม 
จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง495,000

กองช่าง

20 โครงการซ่อมสร้างและและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0020 
สายทางบ้านนาหมอม้า - บ้านหนองแห่  อ าเภอ
เมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

19 โครงการซ่อมสร้างและและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0017 สายทางบ้านโนนหนามแท่ง - 
บ้านนาแต้  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000

495,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

กองช่าง

22 โครงการซ่อมสร้างและและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0041 สายทางบ้านโนนหนามแท่ง - 
บ้านค าสร้างบ่อ  
อ าเภอหัวตะพาน,อ าเภอเมือง  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

21 โครงการซ่อมสร้างและและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0022 สายทางบ้านโคกจัก๊จัน่ - บ้าน
โพนเมือง  อ าเภอเมือง,อ าเภอพนา  จงัหวัด
อ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000

495,000

กองช่าง23 โครงการซ่อมสร้างและและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0008 สายทางบ้านนาผือ - บ้านคึม
ใหญ่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

24 โครงการซ่อมสร้างและและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0009 สายทางบ้านโคกกอก - บ้าน
โคกส าราญ  อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง495,000

กองช่าง25 โครงการซ่อมสร้างและและปรับปรุงถนน คสล . 
อจ.ถ1 - 0031 สายทางบ้านโนนธาตุ - บ้าน
เสารีก  อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

495,000

370,00026 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง (อทุกภัย) 
สายบ้านเครือซูด - บ้านโพนเมืองน้อย 
อ าเภอหัวตะพาน  จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

154,000

202,000

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

29 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง (อทุกภัย) 
สายบ้านนาสะแบง - บ้านฟ้าห่วน 
อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

27 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม
ร่องน้ า 
สายชุมชนบ้านหลักเดิม - บ้านค าเชื่อนแกว้ 
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

28 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง (อทุกภัย) 
สายบ้านสามัคคีพัฒนา - บ้านโคกศรีบุญเรือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

465,000
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

31 ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (อทุกภัย) 
สายบ้านศรีสมบูรณ์ - หนองไฮ  
อ าเภอชานุมาน  จงัหวัดอ านาจเจริญ 
(ช่วงบ้านห้วยทม)

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

275,000

1,669,000

705,000

30 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง (อทุกภัย) 
สายบ้านนาเยีย - บ้านนาเมือง  อ าเภอเมือง  
จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

32 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง (อทุกภัย) 
สายบ้านหนองคู - บ้านโนนสมบูรณ์  
อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวัดอ านาจเจริญ
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1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

19,313,000     รวม  34  โครงการ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

34 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหิน
คลุก (อทุกภัย) พร้อมกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
สายบ้านนายาง - บ้านเมืองเกา่  
อ าเภอชานุมาน จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักปลัด
อบจ.อจ.
กองพัสดุฯ
กองช่าง

33 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนหินคลุก (อทุกภัย) 
พร้อมกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
สายบ้านโนนหนามแท่ง - บ้านค าสร้างบ่อ 
อ าเภอเมือง  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

1,337,000

1,775,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

พืน้ที่จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

กองช่ำง6,679,0002 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ำงถนนดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ ปิดผิวเคปซีล รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
อจ.ถ. 1-0075 สำยทำงบ้ำนแมด-บ้ำนดอนชี 
(ตอน 2) จ ำนวน 2 ช่วง มีพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่ำ
 12,144 ตำรำงเมตร องค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ อ ำเภอลืออ ำนำจ  จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

4,839,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

1 โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงพำรำแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
recycling เส้นทำงสำยแยกทำงหลวงหมำยเลข
 2049 (กม.21 + 140) -  บ้ำนจำนลำน 
อ ำเภอพนำ  จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

กองช่ำง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.2 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. 02 
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ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.2 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

18,134,000     รวม  3  โครงกำร

กองช่ำง3 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ำงถนนดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ ปิดผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทำง
หลวงท้องถิ่น อจ.ถ. 1-0015 สำยทำงบ้ำน
เหล่ำหนำด-บ้ำนหนองทับม้ำ กว้ำง 6 เมตร ยำว
 1,270 เมตร หนำ 0.04 เมตร มีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่ำ 10,160 ตำรำงเมตร องค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ 
อ ำเภอเสนำงคนิคม  จงัหวัดอ ำนำจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงกำร/ค ำส่ัง
 2. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
 4. ติดตำมประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ ำนำจเจริญ

6,616,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

 



 
 

 
แผนงานบริหารทั่วไป 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

60,000           

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  5 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                                                                                                                      
    2.1 แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป

รวม  1  โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

1 ค่าจา้งที่ปรึกษา   1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

60,000

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

245,000          รวม  1  โครงการ

บัญชีครภัุณฑ์

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  5 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                                                                                                                      

กองช่าง1 โครงการจดัท าป้ายประวัติเกาะจติรกฏูและ
สระน  าติยัคคฬา

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

245,000 อบจ.อจ.

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

    2.2 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีสรุปรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

 



ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
ปึ 2563

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมอืงน่าอยู่ 
    1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 1 20.00 21,900,000 50.47 กองช่าง
    1.2  แผนงาน อุตสาหกรรม 2 40.00 18,000,000 41.48 กองช่าง

รวม 3 20.00 39,900,000 91.95
2. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี
    2.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2 40.00 3,495,000 8.05 กองช่าง

รวม 2 40.00 3,495,000 8.05

รวมทั้งสิน้ 5 60.00 43,395,000 100.00

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

 
 

 



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

21,900,000     

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน

รวม  1  โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่าย
โอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอ านาจเจริญ

  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

21,900,000

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 



ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

18,000,000     

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

1. ยทุธศาสตรท์ี ่  1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่                                                                                                                                       
    1.2 แผนงาน   อุตสาหกรรม

9,000,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ชั้น
พืน้ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายบ้านกงุชัย - บ้านโพนเมือง กว้าง
 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 11,650 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

รวม  2  โครงการ

พืน้ที่จงัหวัด
อ านาจเจริญ

กองช่าง9,000,0002 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ชั้น
พืน้ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายบ้านโสกใหญ่ อ าเภอปทุมราช
วงศา -บ้านเสารีก อ าเภอพนา กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,965 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 11,790 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ  จงัหวัดอ านาจเจริญ

 1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

 



 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 



ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

3,495,000       

3,000,000 อบจ.อจ. กองช่าง

บัญชีรายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2562

บัญชีครภัุณฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอ านาจเจรญิ

       2.1  แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา

2. ยทุธศาสตรท์ี ่  5 : การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่                                                                                                                                        

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รวม  2  โครงการ

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

495,000 อบจ.อจ. กองช่าง

1 ซ้ือรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน  1. ขออนุมัติโครงการ/ค าส่ัง
 2. ด าเนินการตามโครงการ
 3. สรุปผลการด าเนินงาน
 4. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563

ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.
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