
 แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 1 - 
 

               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ  

 ความเป็นมาของจังหวัด 
 จังหวัดอ านาจเจริญ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี และจัดตั้งเป็น
จังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 586 กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2 และ 202) อยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ)  
 

 ประวัติเมืองอ านาจเจริญ  
    เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  2393 ท้าวอุปราชเจ้าเมืองจ าพร แขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้อพยพครอบครัวเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านค้อใหญ่ (ปัจจุบันคือบ้านอ านาจ ต าบลอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ)  
          พุทธศักราช 2401 ท้าวจันทบุรม (เสือ) ผู้ครองเมืองในสมัยต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ยกฐานะบ้านค้อใหญ่ขึ้นเป็นเมืองอ านาจเจริญ และท้าวจันทบุรม (เสือ) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้า
เมือง มียศเป็นพระอมรอ านาจ (เสือ อมรสิน) และเป็นเมืองในการปกครองของนครเขมราฐ  
            ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปการปกครอง เมืองอ านาจเจริญ ได้ยก
ฐานะเป็นอ าเภออ านาจเจริญ และย้ายไปขึ้นเป็นอ าเภอในการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายอ าเภอคน
แรก คือ รองอ ามาตย์โทหลวงอเนกอ านาจ (เป้ย สุวรรณกูฏ)  
            พุทธศักราช 2459 ได้ย้ายที่ตั้งอ าเภออ านาจเจริญจากสถานที่เดิม (บ้านอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ ในปัจจุบัน) มา
ตั้ง ณ ต าบลบุ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองในปัจจุบัน และยุบเมืองอ านาจเจริญเป็นต าบล ชื่อว่าต าบลอ านาจ ชาวบ้านชอบ
เรียกว่า เมืองอ านาจน้อย   
            ต่ อมาได้ มี พระราชบัญญั ติ จั ดตั้ งจั งหวัดอ านาจเจริญ พุ ทธศั กราช 2536 ซึ่ งมี ผลบั งคั บตั้ งแต่ วั นที่  
1 ธันวาคม 2536 ตรงกับวันพุธ แรม 3 ค่ า เดือน 12 ปีระกา ยกฐานะอ าเภออ านาจเจริญเป็นจังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอพนา อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเสนางคนิคม  และกิ่ง
อ าเภอลืออ านาจ (ปัจจุบัน คือ อ าเภอลืออ านาจ) รวม 6 อ าเภอ1 กิ่งอ าเภอ ปัจจุบันจังหวัดอ านาจเจริญ แบ่งเขตการ
ปกครอง เป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล และ 607 หมู่บ้าน  

 ลักษณะทางกายภาพ 
      (1)  ที่ตั้งและอาณาเขต 
             จังหวัดอ านาจเจริญตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 30 ลิปดาหนือ 

และเส้นแวงที่ 104 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,975,902ไร่ หรือ 
3,162 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

           ทิศเหนือ : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอเลิงนกทา  และจังหวัดมุกดาหารที่อ าเภอดอนตาล 
           ทิศใต ้    : ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ                                                                            

             ทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขงด้านอ าเภอ    
ชานุมาน เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ อ าเภอกุดข้าวปุ้น และอ าเภอตระการพืชผล  
                  ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 
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 แผนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 

     (2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
             สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอ
ชานุมาน ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปน
ทรายและดินลูกรังบางส่วน มีล าน้ าสายใหญ่ไหลผ่าน ได้แก่ ล าเซบก และล าเซบาย 
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     (3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ฤดูกาล 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จังหวัดอ านาจเจริญจัดอยู่ในเขตอากาศแบบ Tropical Savannah คือ  
จะเห็นความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจนมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี ฤดูฝนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2559 มีฝนตก 79 วัน ปริมาณน้ าฝนวัดได้ 881.7 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ ยต่ าสุด 21.6 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
 

  (4) ข้อมูลการปกครอง 
            โครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัดและหน่วยการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญมีรูปแบบการ

ปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 
               (4.1)  การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาตั้งหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่จังหวัด จ านวน 221 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จ านวน 5 ส่วนราชการ 
                 (4.2)  การบริหารราชการส่ วนภู มิ ภาค จั ดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็ น  
2 ระดับ คือ  

-  ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 36 ส่วนราชการ 
-  ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน         

อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอพนา อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอลืออ านาจ มี 56 ต าบล 607 
หมู่บ้าน 30 ชุมชน 

              (4.3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 64 แห่ง ประกอบด้วย 
-  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  1  แห่ง 
-  เทศบาล จ านวน 24 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืออ านาจเจริญและ

เทศบาลต าบล จ านวน  23 แห่ง คือ เทศบาลต าบลน้ าปลีก เทศบาลต าบลไก่ค า เทศบาลนาวัง เทศบาล  นาหมอม้า 
เทศบาลนายม เทศบาลต าบลชานุมาน เทศบาลต าบลโคกก่ง เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง 
เทศบาลต าบลห้วย เทศบาลต าบลหนองข่า เทศบาลต าบลพนา เทศบาลต าบลพระเหลา เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 
เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ เทศบาลต าบลหัวตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ เทศบาล
ต าบลอ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง เทศบาลต าบลดงมะยาง เทศบาลต าบลโคกกลาง เทศบาลต าบลเปือย 

-  องค์การบริหารส่วนต าบล 39 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ปลาค้าว องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลคึมใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าปลีก องค์การบริหารส่วนต าบลนาจิก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนหนามแท่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดปลาดุก องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมย องค์การบริหารส่วนต าบล  
นาแต้ องค์การบริหารส่วนต าบลชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสาร องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขื่อนแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าโพน องค์การบริหารส่วนต าบลลือ องค์การบริหารส่วนต าบลพนา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลจานลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่สีสุก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามสี องค์การบริหารส่วนต าบลจิกดู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ค าพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี องค์การบริหารส่วนต าบลแมด องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงบัง      
                       ตารางจ านวนต าบล หมู่บ้าน เทศบาล และ อบต. ในจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1 เมืองอ านาจเจริญ 19 194 5 15 
2 ชานุมาน 5 62 2 4 
3 ปทุมราชวงศา 7 73 4 4 
4 พนา 4 56 2 3 
5 เสนางคนิคม 6 58 2 5 
6 หัวตะพาน 8 85 3 5 
7 ลืออ านาจ 7 79 5 3 

รวม 56 607 23 39 
 

 (5)  ข้อมูลประชากร 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีประชากร ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวนทั้งสิ้น 378,523 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 188,688 คน คิดเป็นร้อยละ 49.85 เพศหญิง 189,835 คน คิดเป็นร้อยละ 50.15 จ านวนครัวเรือน 
117,825 ครัวเรือน จ าแนกออกเป็นรายอ าเภอได้ดังนี้ 

ตารางจ านวนประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
ประชากรชาย 

จ านวน
ประชากรหญิง 

รวมจ านวน
ประชากร 

จ านวน
ครัวเรือน 

1  เมืองอ านาจเจริญ 19 65,518 66,471 131,989 45,458 
2  ชานุมาน 5 20,926 20,844 41,770 12,803 
3  ปทุมราชวงศา 7 24,676 24,337 49,013 14,794 
4  พนา 4 14,072 14,032 28,104 9,496 
5  เสนางคนิคม 6 20,415 20,795 41,210 12,089 
6  หัวตะพาน 8 24,867 24,806 49,673 12,812 
7  ลืออ านาจ 7 18,214 18,550 36,764 10,373 
  รวม 56 188,688 189,835 378,523 117,825 

 

              ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจรญิ 
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  (6)  การนับถือศาสนา 
 6.1)  ศาสนสถาน 

-  วัดมหานิกาย 333 แห่ง 
-  วัดธรรมยุตินิกาย 48 แห่ง 

 -  พระอารามหลวง 1   แห่ง (ธรรมยุติกนิกาย) 
 -  โบสถ์คริสต์ 6 แห่ง 
 -  ศาลเจ้า  1 แห่ง 
 6.2)  ผู้น าทางศาสนา 

-  เจ้าคณะจังหวัดอ านาจเจริญ (มหานิกาย)  : พระราชปรีชาญาณมุนี วัดบ่อชะเนง อ.หัวตะพาน   
-  เจ้าคณะจังหวัดอ านาจเจริญ (ธรรมยุติกนิกาย) : พระวิชัยมุนี  วัดส าราญนิเวศ  

(พระอารามหลวง) อ.เมืองอ านาจเจริญ 
        6.3)  การเผยแผ่คุณธรรมจริยธรรม 

-  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จ านวน 5 โรงเรียน  
-  ส านักปฏิบัติธรรม มหานิกาย จ านวน 15 ส านักธรรมยุต จ านวน 6 ส านัก  หน่วยอบรมประจ า

ต าบล จ านวน 58 หน่วย  อุทยานการศึกษา จ านวน 7 วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  จ านวน 11 วัด 
-  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  44  แห่ง 
-  ลานธรรม ลานวิถีไทย 16  แห่ง 
-  ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” 120 แห่ง 

(7)  วัฒนธรรมและประเพณี 
 -  สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง        -  สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 407 แห่ง 
 -  สภาวัฒนธรรมอ าเภอ  7  แห่ง       -  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  2 แห่ง 
 -  สภาวัฒนธรรมต าบล  56 แห่ง       -  ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 18 แห่ง 

 -  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง 
 

วัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดอ านาจเจริญ  มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ของชาวอีสานโดยทั่วไป ที่เรียกว่า “ฮีตสิบสอง” ได้แก่ เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายประเพณีบุญเข้ากรรม หรือปริวาส
กรรมเดือนสองหรือเดือนยี่ประเพณีบุญคูนลาน เดือนสามประเพณีบุญข้าวจี่  เดือนสี่ประเพณีบุญผะ เหวดเดือนห้า
ประเพณีบุญสงกรานต์ เดือนหกประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดประเพณีบุญ ซ าฮะ เดือนแปดประเพณีบุญเข้าพรรษา  
เดอืนเก้าประเพณีบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบประเพณีบุญข้าวสากเดือนสิบเอ็ดประเพณีบุญออกพรรษา และเดือนสิบ
สองประเพณีบุญกฐิน 
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(8)  สถานที่ที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดอ านาจเจริญ 

พุทธอุทยาน 
  พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ห่างจากตัวเมืองไปด้านเหนือประมาณ 3 
กิโลเมตรบริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติ ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เป็น “พุทธอุทธยาน” 
ส่วนพระมงคลมิ่งเมืองหรือ พระใหญ่ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 11 เมตร ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงยอดเปลวรัศมี 
สูง 20 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลสกุลศิลปะอินเดียเหนือ (ปาละ) ที่แผ่อิทธิพลมายังภาคอีสานของไทย   
เมื่อพันปีเศษ ออกแบบโดย จิตร บัวบุศย์ ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กครอบองค์เดิม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น 
แล้วแต่งองค์พระด้านนอกด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามประจ า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมือง มีพระพุทธรูปแปลกอีก 2 องค์ ห่มจีวรเหลือง มีนามว่า 
“พระละฮาย” หรือชาวบ้านเรียกว่า “พระขี่ล่าย” หมายถึง ไม่สวย ไม่งาม โดยเรียกตามรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธรูป
โบราณพบในหนองน้ า เมื่อ พ.ศ. 2505 ครั้งที่มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพ่ือท าฝายกั้นน้ าเชื่อกันว่าเป็นพระที่ให้
โชคลาภ ประชาชนมักเดินทางมาขอพรอยู่เสมอ 

อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน 
  อยู่ห่างจากตัวเมืองอ านาจเจริญประมาณ 3 กิโลเมตร มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ปัจจุบันมีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

วัดถ้ าแสงเพชร 
 วัดถ้ าแสงเพชรเป็นสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพงอยู่ห่างจากเมืองอ านาจเจริญไปทางอ าเภอเขมราฐ

ประมาณ 15 กิโลเมตร มีศาลาขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาสูง ทางด้านทิศเหนือของศาลามีถ้ าขนาดใหญ่ภายในถ้ ามี
พระพุทธรูปที่สวยงามเป็นที่สักการะของชาวจังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง 

พระเหลาเทพนิมิต 
  "พระเหลาเทพนิมิต” ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระเหลาเทพนิมิต บ้านพนา อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 กล่าวกันว่า
เป็นพระพุทธรูปที่มี พุทธลักษณะ งดงามที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งจัดอยู่ในพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์       
ที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 21-22 

วนอุทยานดอนเจ้าปู่อ าเภอพนา 
  พ้ืนที่อ าเภอพนาเดิมเป็นป่าดงดิบประกอบด้วยป่าเบญจพรรณนานาชนิดมีเนื้อที่ประมาณ 260 ไร่ เป็นที่
อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์ โดยเฉพาะมีลิงเป็นจ านวนมาก มีผู้ คนมาแวะชมและให้อาหารลิงเป็นประจ ามิได้ขาด 
เพราะเป็นลิงที่เชื่อง ไม่ท าอันตรายผู้มาเยี่ยมชม และชาวพนาได้ประกาศให้บริเวณนี้เป็นแดนอภัยทาน 
 

แก่งต่างหล่าง 
  แก่งต่างหล่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของอ าเภอชานุมาน โดยเฉพาะในฤดูร้อนจะเห็นแก่ง
อย่างชัดเจนอยู่ริมแม่น้ าโขง ที่หมู่บ้านศรีสมบูรณ์ ต าบลชานุมาน 
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อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 
  อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวอยู่ห่างจาก อ าเภอชานุมาน ประมาณ 32 กิโลเมตร เนื้อที่อยู่บนรอยต่อ
ของ 3 จังหวัดคือ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร อ าเภอชานุมาน จังหวัด
อ านาจเจริญ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์  บางแห่งเป็นลานหิน 
ชาวบ้านเรียกว่า “ดาน” จุดเด่นของที่นี่มีหลายอย่าง เช่น ภาพสีของประวัติศาสตร์ ลานดอกไม้ บนภูผาหอมเป็นจุดชม
วิวที่สวยงาม ภูสระดอกบัวเป็นแอ่งหินมีดอกบัวหลากสี 
 

วนอุทยานภูสิงห์ - ภผูาผึ้ง 
  วนอุทยานภูสิงห์ - ภผูาผึ้งตั้งอยู่บนเส้นทางสายอ านาจเจริญ - เขมราฐ ระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตรจากตัวอ าเภอเมืองอ านาจเจริญลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาหินทราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหัวกอง ดงบักอ่ี 
มีจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและน่าสนใจหลายจุด 
 

พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ 
ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน ต าบลหัวตะพาน  อ าเภอหัวตะพาน      

พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย สร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 1.30 
เมตร (51 นิ้ว) สูงจากยอดพระสงฆ์เบื้องล่างถึงพระเกศสูง 2.00 เมตร (80 นิ้ว) พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเป็นพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเล่ากันว่าสร้างมาแล้ว 750 ปี ในเดือน 4 ขึ้น8 ค่ า และ 15 ค่ าของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงาน
นมัสการปิดทององค์พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  

วัดถ้ าแสงเพชร 
วัดถ้ าแสงเพชร หรือวัดศาลาพันห้อง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายพระอาจารย์ ชา สุภัทโทซึ่งในอดีต

หลวงปู่ได้มาท าวัตรเช้าเย็น เจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิที่ถ้ าแห่งนี้ ตัววิหารตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยยาสน์ ยาว 19 เมตร ภายในเจดีย์สถูปมีหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ชาสุภัทโท และภาพเขียนฝาผนังสีน้ าพุทธประวัติ 
ส่วนถ้ านั้นจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของวิหาร มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน ลักษณะงดงาม ภายในถ้ ามีเกล็ด
หินส่องประกายวิบวับคล้ายแสงเพชร เป็นที่มาของชื่อถ้ าส่วนบริเวณรอบๆ ร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียว บรรยากาศสงบ
เงียบเหมาะส าหรับการไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง 

แก่งคันสูง 
ช่วงฤดูร้อนของทุกปี แม่น้ าโขงบริเวณ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ จะลดต่ าลงจนเห็นโขดหินเกาะแก่ง

ซึ่งอยู่กลางแม่น้ า ชาวบ้านเรียกกันว่า แก่งคันสูง เกาะแก่งขนาดใหญ่และสายน้ าโขงที่ไหลหลั่งกั้นระหว่างไทยกับ สปป.
ลาว เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่เหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรม  ให้ท ามากมาย ทั้งการ
รับประทานอาหารบนเพิงไม้ไผ่ริมน้ า เล่นน้ าโขง และบานาน่าโบ๊ท 

ชุมชนทอเสื่อกก บ้านนาหมอม้า 
เสื่อกกบ้านนาหมอม้า เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับรางวั ล OVC 

(OTOP Village Champion) เมื่อปี 2550 จึงถือเป็นของฝากที่ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน ชาวบ้านกลุ่มทอเสื่อกก
ยังก่อตั้งเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ รอบรับนักท่องเที่ยวที่มาดูงาน เรียนรู้ และชมการทอเสื่อกกแบบใกล้ชิดแหล่งโบราณคดี
ที่ส าคัญของจังหวัด 
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แหล่งโบราณคดีบ้านเปือยหัวดง 
แหล่งโบราณคดีบ้านเปือยหัวดงตั้งอยู่ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญมากที่สุด       

แห่งหนึ่งของจังหวัดอ านาจเจริญ ดังปรากฏว่ามีการสร้างเสมาบริเวณใกล้เคียงกันถึง 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่  
กลุ่มเสมาในเขตวัดโพธิ์ศิลา บ้านเปือยหัวดง เป็นเนินศาสนสถานที่มีกลุ่มเสมาหินทรายปักอยู่มีการสลักเป็นรูป

หม้อน้ าหรือบูรณฆฏะ (เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามพบมากในศิลปะอินเดียแบบอมราวดี) และคล้ายคลึงกับลวดลายสลัก
บนเสากลมประดับกรอบประตูสมัยก่อนเมืองพระนครที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่  12- 13 พบในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือจังหวัดอ านาจเจริญ) นับเป็นกลุ่มเสมาหินทรายที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปัจจุบันเสมาที่ยังมีสภาพดี 2 ใบ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้ขุดพบหม้อดินเผา
ขนาดใหญ่ ลายเชือกทาบ ภายในหม้อบรรจุพระพุทธรูปประทับนั่งขนาดเล็กบุเงินจ านวนมาก 

กลุ่มเสมาบริเวณวัดป่าเรไร บ้านเปือยหัวดง วัดป่าเรไรปัจจุบันเป็นที่พักสงฆ์นับเป็นกลุ่มเสมาที่มีความ
หนาแน่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มเสมาที่ท าด้วยศิลาแลง ไม่มีการสลักลวดลายมากนักเพียงแต่
ตกแต่งรูปร่างให้เป็นเสมาและมีการสลักฐานบัวคว่ าบัวหงาย  มีสันนูนคล้ายยอดสถูปตรงกลาง นอกจากนั้นยังพบ
ร่องรอยของแนวศิลาแลงและอิฐ (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี) ซึ่งแสดงว่าน่าจะมีการ
ก่อสร้างอาคารขึ้นด้วยและยังพบเสมาหินทราย 2 หลัก ตรงแกนมีภาพสลักนกแก้ว 2 ตัว ซึ่งไม่เคยพบในเสมาอ่ืนเลย
สันนิษฐานว่าน่าจะเคลื่อนย้ายมาจากลุ่มเสมาในเขตวัดโพธิ์ศิลาในบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่
หนาแน่น มีลวดลายกดประทับเป็นรูปคลื่นลายก้านขดหรือลายหวีซึ่งเหมือนกันกับที่พบที่เมืองออกแก้ว ประเทศ
เวียดนาม 

กลุ่มเสมาหลังโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง ปักล้อมฐานหินทรายที่ตั้งรูปเคารพ  และพระพุทธรูปที่
นั่งขัดสมาธิราบ สมัยทวารวดีตอนปลายองค์หนึ่ง ลักษณะของเสมาเรียบไม่มีลวดลาย แต่ตรงกลางเป็นแกนสันที่เรียวไปถึง
ยอดศาสนสถานแห่งนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 แสดงว่ากลุ่มเสมาทั้ง 3 แหล่ง ซึ่งเป็น
เสมาหินนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการสืบเนื่องของชุมชน ที่น่าจะมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 - 13 และนับเป็นแหล่ง
ชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจากหลักฐานที่พบทั้งกลุ่มเสมาในเขตวัดโพธิ์ศิลา กลุ่ม
เสมาบริเวณวัดป่าเรไรและกลุ่มเสมาหลังโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงแสดงให้เห็นถึงการสืบเนื่องของชุมชนที่น่าจะมีการ
รวมกลุ่มกันอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในเขตบ้านเปือยหัวดง ต าบลเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ มา
ตั้งแต่พุทธศตวรรษ ที ่12-13 และมีการนับถือศาสนาพุทธมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง 
แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมืองตั้งอยู่ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา สภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี

บ้านโพนเมืองมีลักษณะเป็นเนินดินรูปร่างยาวรี มีขนาดประมาณ 300-500 เมตร เนินดินส่วนยอดอยู่สูงจากพ้ืนที่นา
โดยรอบประมาณ 3.50 เมตรโบราณวัตถุที่ส ารวจพบ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาลูกปัดหิน และแก้วโบราณ วัตถุที่ท า
จากทองเหลือง โครงกระดูกมนุษย์และเสมาหินทรายหลักฐานที่ได้จากการส ารวจสามารถสรุปได้ว่า  แหล่งโบราณคดี
บ้านโพนเมืองนี้ แหล่งที่มีการอยู่อาศัยของกลุ่มชนหลายสมัยด้วยกัน โดยเริ่มต้นจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นเรื่อยมาจนถึงสมัยปัจจุบันจากการที่ได้พบภาชนะดินเผาแบบร้อยเอ็ด  (Roi Et Wear) และ
ลูกปัดหินคอร์นีเลียน (Cornelian) นั้น ท าให้สามารถก าหนดอายุเปรียบเทียบได้ว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้นั้นคงเริ่มมี
การตั้งถ่ินที่อยู่อาศัยเมื่อประมาณ 2,000 ปี มาแล้วอย่างแน่นอน 
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แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า 
แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่าอยู่บริเวณบ้านหนองเรือ ต าบลนาหมอม้า อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ    

เป็นแหล่งที่มีการปักเสมาในพ้ืนที่กว้าง มีการสลักลวดลายนูนต่ าเป็นรูปดอกไม้ รูปหม้อน้ า และตอนบนเป็นรูปวงกลม
คล้ายธรรมจักร ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 และยังพบพระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดีตอนปลายด้วย 

 

แหล่งโบราณคดีดอนยาง 
แหล่งโบราณคดีดอนยางอยู่บริเวณบ้านดอนเมย ต าบลนาจิก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญพบภาชนะที่เป็น

ชามดินเผาลายเชือกทาบและผิวเรียบ พบหัวขวานส าริดที่มีแกลบข้าวติดอยู่ที่ผิวรวมอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่
ตอนปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น  

แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้ว 
แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้วอยู่บริเวณบ้านชาด ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพานสภาพทั่วไปเป็นเนินดินค่อนข้าง

กลม เป็นป่าโปร่งมีคูน้ าคันดินล้อมรอบ ปัจจุบันถูกไถปรับเป็นผืนนา พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนนา แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้วพบ
หลักฐานทางโบราณวัตถุจ านวนเล็กน้อย แสดงว่าแหล่งโบราณคดี แห่งนี้คงมีขนาดไม่ใหญ่นัก และน่าจะเป็นศาสน
สถานมากกว่าเป็นที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากกลุ่มใบ เสมาหิน ทรายจากรูปแบบของเสมานั้นท าให้เชื่อได้ว่ากลุ่มชน
กลุ่มนี้คงจะมีความเชื่อในพุทธศาสนา โดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญในช่วงพุทธศตวรรษที ่12 – 16  

แหล่งโบราณคดีโนนเมือง 
แหล่งโบราณคดีโนนเมืองอยู่บริเวณบ้านกุดซวย ต าบลค าพระ อ าเภอหัวตะพาน สภาพทั่วไปเป็นเนิน   

มีรูปร่างยาวรีไม่สม่ าเสมอ กว้างยาวประมาณ 250 x 850 เมตรสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 130 เมตร 
เป็นป่าโปร่ง พ้ืนที่โดยรอบเป็นผืนนามี การค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุ ดังนี้ 

- ภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่ า ส่วนใหญ่เป็นแบบผิวเรียบ 
นอกนั้นเป็นลายเชือกทาบ ลายขูดขีด และลายเขียนสี 
   - โบราณวัตถุท าจากหิน ได้แก่ ใบเสมาจ านวน 8 หลัก ตั้งล้อมซากโบราณสถาน ก่อด้วย อิฐรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าจากหลักฐานที่ส ารวจพบแสดงให้เห็นว่าแหล่งชุมชนนี้มีขนาดใหญ่และมีความส าคัญพอสมควร  สังเกต
จากจ านวนเศษภาชนะดินเผาสันนิษฐานว่าคงใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีสระน้ าโบราณ คงมีการใช้พ้ืนที่เป็น ศาสนสถาน
ด้วยเพราะพบกลุ่มใบเสมา ซึ่งเป็นคติความเชื่อในพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมอญ (ทวารวดี) ประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 16 

แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแสง 
แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแสงตั้งอยู่ต าบลรัตนวารี อ าเภอหัวตะพานสภาพทั่วไปเป็นเนินดินรูปร่าง

กลมรี กว้างยาวประมาณ 250 x 400 เมตร สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 130 เมตรพ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง 
ส่วนรอบ ๆ เป็นพ้ืนที่นาสลับป่าโปร่ง  แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแสงนี้มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
บริเวณที่พบโบราณวัตถุหนาแน่น ได้แก่ บริเวณวัดแสงอรุณ จากการที่พบกลุ่มเสมาท าให้เข้าใจได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็น
ที่อยู่ของนักบวชในศาสนา เมื่อพิจารณาสถานที่ตั้งแล้วเชื่อว่ากลุ่มชนในชุมชนนี้  มีความสามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และมีความสามารถในการเกษตรกรรมสูงพอควร และการที่พบเสมาหินทรายนั้นชี้ให้เห็นว่าชุมชนนี้มี
ความเชื่อในศาสนาที่แสดงถึงอิทธิพลขอFงมอญ สามารถก าหนดอายุของแหล่งได้อย่างคร่าว ๆ ได้ว่ามีอายุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที ่12 – 16 หรืออาจเก่าแก่กว่านั้น 
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(9)  การคมนาคม  
   การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดที่ส าคัญของจังหวัดอ านาจเจริญคือการคมนาคม
ทางถนน ประกอบด้วยถนนสายหลักในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอ านาจเจริญ แขวงทางหลวงชนบท
อ านาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้ 

9.1) ทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอ านาจเจริญ 

 

ชื่อสาย
ทาง 

กม.เริ่มต้น - กม.สิ้นสุด ประเภทผิวทาง ระยะทาง 
ความเสียหาย

ปัจจุบัน 
เขตพ้ืนที่ 

202 298+560 - 389+638 แอสฟัลต์คอนกรีต 91.078 
กม. 

15 % อ.เมือง  
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.ปุทมราชวงศา 
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

212 481+733 - 532+733 แอสฟัลต์คอนกรีต 51.000 
กม. 

10 % อ.เสนางคนิคม  
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.เมือง  
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.ลืออ านาจ  
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.ม่วงสามสบิ  
จ.อุบลราชธาน ี

2034 062+715 - 077+304 แอสฟัลต์คอนกรีต 14.589 
กม. 

20 % อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

2050 045+948 - 101+069 แอสฟัลต์คอนกรีต 55.121 
กม. 

15 % อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธาน ี
อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

2112 000+000 - 076+174 แอสฟัลต์คอนกรีต 76.174 
กม. 

20 % อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

2134 000+000 - 079+725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แอสฟัลต์คอนกรีต 79.725 
กม. 

15 % อ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.พนา 
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธาน ี
อ.ศรีเมืองใหม่  
จ.อุบลราชธาน ี
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ชื่อสาย
ทาง 

กม.เริ่มต้น - กม.สิ้นสุด ประเภทผิวทาง ระยะทาง 
ความเสียหาย

ปัจจุบัน 
เขตพ้ืนที่ 

2135 000+000 
000+476 
003+000 
005+625 
005+810 
029+721 
031+591 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

000+476 
003+000 
005+625 
005+810 
029+721 
031+591 
037+491 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
D.S.T. 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

DST. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

DST. 

37.491 
กม. 

 

25 % อ.ศรีเมืองใหม่  
จ.อุบลราชธาน ี

2197 000+000 - 001+082 แอสฟัลต์คอนกรีต 1.082 กม. 20 % อ.กุดข้าวปุ้น /   
จ.อุบลราชธาน ี

2210 000+000 
001+750 
002+485 
004+191 
005+350 
007+350 
011+000 
012+400 
013+000 
014+680 
016+100 
021+200 
022+000 
026+800 
028+068 
034+100 
034+600 
035+360 

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

001+750 
002+485 
004+191 
005+350 
007+350 
011+000 
012+400 
013+000 
014+680 
016+100 
021+200 
022+000 
026+800 
028+068 
034+100 
034+600 
035+360 
037+425 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
S.S.T. 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
D.S.T. 
S.S.T. 
C.S. 

D.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

D.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

37.425 
กม. 

25 % อ.ม่วงสามสบิ  
จ.อุบลราชธาน ี
อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจรญิ 
อ.เมือง  
จ.อ านาจเจรญิ 

2232 000+000 
023+557 
024+375 
025+270 
028+735 
036+735 
040+775 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

023+557 
024+375 
025+270 
028+735 
036+735 
040+775 
041+345 

D.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

S.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

D.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

41.345 
กม. 

30 % อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธาน ี
อ.กุดข้าวปุ้น  
จ.อุบลราชธาน ี
อ.เขมราฐ   
จ.อุบลราชธาน ี

2242 000+000 
012+770 

- 
- 

012+770 
017+034 

D.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

17.034 กม. 15 % อ.เขมราฐ   
จ.อุบลราชธาน ี

2252 000+000 
011+565 
013+250 

- 
- 
- 

001+565 
013+250 
014+518 

D.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

 
 

14.518 กม. 15 % อ.ปทุมราชวงศา     
จ.อ านาจเจริญ 
อ.กุดข้าวปุ้น  
จ.อุบลราชธาน ี
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ชื่อสาย
ทาง 

กม.เริ่มต้น - กม.สิ้นสุด ประเภทผิวทาง ระยะทาง 
ความเสียหาย

ปัจจุบัน 
เขตพ้ืนที่ 

2337 000+000 
014+430 
020+596 

- 
- 
- 

014+430 
020+596 
026+796 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
DST. 

แอสฟัลต์คอนกรีต 

26.796 
กม. 

30 % อ.โพธ์ิไทร  
จ.อุบลราชธาน ี

2377 000+000 - 001+280 แอสฟัลต์คอนกรีต 1.280 กม. 20 % อ.เสนางคนิคม    
จ.อ านาจเจรญิ 

2454 000+000 
003+776 

- 
- 

001+433 
004+926 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

1.433 กม. 20 % อ.พนา             
จ.อ านาจเจรญิ 

 

                                                                                                    ที่มา : แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ 
 

 (9.2)  ถนนโครงข่ายในความดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ 
 

ที ่
รหัส 

สายทาง 
ชื่อสายทาง/ที่ตั้ง 

ระยะทาง
รวม (กม.) 

ลูกรัง 
(กม.) 

สายทาง 
(กม.) 

คอนกรีต 
(กม.) 

1 อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202  

(กม.ที่ 34+795) – บ้านไร่สีสุก  
36.165 - 34.830 1.335 

2 อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 57+800) – อ าเภอเสนางคนิคม 

32.000 - 30.711 1.289 

3 อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210  
(กม.ที่19+250) – บ้านต าแย 

34.817 - 34.817 - 

4 อจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2134  
(กม.ที่ 1+100) – บ้านน้อยหม้อทอง 

12.988 - 11.598 1.390 
 

5 อจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2034  
(กม.ที่ 14+600) – บ้านนางาม  

13.039 - 13.039 - 

6 อจ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 81+500) – อ าเภอชานุมาน 

44.290 - 44.290 - 

7 อจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212  
(กม.ที่ 72+865) – บ้านโนนเมือง 

21.743 - 19.448 2.295 

8 อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 73+950) - อ าเภอพนา 

22.321 - 22.321 - 

9 อจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212  
(กม.ที่ 47+250) – บ้านโพนขวาว 

13.706 - 13.706 - 

10 อจ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 34+795) – บ้านคึมใหญ่ 

15.190 - 13.650 1.540 

11 อจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134  
(กม.ที่ 0+650) – บ้านโปโล 

19.425 - 19.425 - 

12 อจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 81+500) – บ้านโสกใหญ ่
 
 
 
 

9.790 - 9.790 - 
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ที ่
รหัส 

สายทาง 
ชื่อสายทาง/ที่ตั้ง 

ระยะทาง
รวม (กม.) 

ลูกรัง 
(กม.) 

สายทาง 
(กม.) 

คอนกรีต 
(กม.) 

13 อจ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2210  
(กม.ที่ 14+600) – บ้านไผ่ใหญ ่

12.639 - 12.639 - 

14 อจ.6014 บ้านหัวตะพาน – บ้านโนนตูม  
 

6.122 - 6.122 - 

15 อจ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202                 
(กม.ที่ 48+080) – บ้านบ่อบ ุ

10.816 - 9.685 1.131 

16 อจ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 212                  
(กม.ที่ 97+030) – บ้านน้ าค า 

16.041 - 16.041 - 

17 อจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2134                   
(กม.ที่ 16+950) – บ้านโพนเมือง 

5.168 - 3.063 2.105 

18 อจ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202                     
(กม.ที่ 66+925) – บ้านหนองเม็ก 

15.490 - 6.787 8.705 

19 อจ.5021 แยกทางอบจ. สาย อจ.ล. 1-004                  
(กม.ที่ 4+600) – บ้านหนองมะแซว 

15.465 - 7.795 7.670 

20 อจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212                
(กม.ที่ 74+005) – บ้านพุทธอทุยาน 

4.545 - - 4.545 

21 อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134                
(กม.ที่ 16+950) – บ้านหนองช้างน้อย 

14.770 - 2.355 12.415 

22 อจ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 202                 
(กม.ที่ 69+500) – วนอุทยานภูสงิห์ ภูผาผึ้ง 

7.300 - 6.900 0.400 

23 อจ.5025 แยกทางหลวงชนบท สายอจ. 4005        
(กม.ที่ 10+500) – น้ าตกตาดใหญ ่

2.925 - 2.925 - 

24 อจ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2049              
(กม.ที่ 24+150) – บ้านคูณสวรรค์ 

11.330 - 9.552 1.778 

25 อจ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านแมด 
 

7.420 0.825 2.856 3.739 

26 อจ.5028 แยกทางหลวงชนบทสาย อจ.3012 – บ้านลือ 
 

อยู่ระหว่างส ารวจขอ้มูล 

รวมระยะทางทัง้สิ้น 
 

405.505 0.825 354.345 50.335 

 

                                       ที่มา : ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
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ที่มา : ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
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(9.3)  ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ที่ตั้ง (อ าเภอ) จ านวนสายทาง 
ชนิดผิวจราจร/ระยะทาง ระยะทาง

รวม (กม.) ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 
อ.เมือง 61 132.937 120 4.494 256.955 
อ.เมือง/อ.ปทุมราชวงศา 1 7.897 2.925 - 10.822 
อ.เมือง/อ.พนา 1 24.080 - 0.116 24.196 
อ.เมือง/อ.เสนางคนิคม 2 10.996 15.199 1.100 27.295 
อ.เมือง/อ.หัวตะพาน 1 8.886 - - 8.886 
อ.ชานุมาน 16 23.614 34.030 0.500 58.144 
อ.ชานุมาน/อ.เสนางคนิคม 1 43.879  0.971 44.850 
อ.ปทุมราชวงศา 14 11.848 47.534 0.865 60.247 
อ.พนา/อ.ปทุมราชวงศา 2 25.192 7.588 0.858 33.638 
อ.พนา 15 14.171 28.345 0.000 42.516 
อ.เสนางคนิคม 19 33.341 50.631 1.357 85.329 
อ.เสนางคนิคม/อ.ชานุมาน 1 - 4.428 - 4.428 
อ.หัวตะพาน 9 31.518 12.442 0.000 43.960 
อ.หัวตะพาน/อ.เมือง 1 4.440 - - 4.440 
อ.หัวตะพาน/อ.ลืออ านาจ 1 9.149 3.942 1.843 14.934 
อ.ลืออ านาจ/อ.พนา 1 - 8.006 1.731 9.737 
อ.ลืออ านาจ/อ.เมือง 1 21.822 - 0.134 21.956 
อ.ลืออ านาจ/อ.หัวตะพาน 2 7.310 5.097 1.653 14.060 
อ.ลืออ านาจ 15 8.621 41.051 3.65 53.322 
อ.ดอนตาล/อ.ชานุมาน 1 3.412 8.335 0.253 12.000 

                        รวม 165 423.113 389.077 19.525 831.715 
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(10)  การประปา 
 (10.1)  ข้อมูลทั่วไป 

    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ านาจเจริญ มีหน่วยบริการอยู่  5 แห่ง ได้แก่  
 แม่ข่ายอ านาจเจริญ  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
 หน่วยบริการลืออ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 หน่วยบริการพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 หน่วยบริการน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
 หน่วยบริการป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

 มีสถานีผลิตน้ าจ านวน 5 สถานี คือ  
(1)  สถานีผลิตน้ าแม่ข่ายอ านาจเจริญ ก าลังการผลิต  140  ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ าดิบจากอ่าง

พุทธอุทยาน อัตราการสูบจ่ายเฉลี่ย 1,695  ลบ.ม./วัน ให้บริการพ้ืนที่ โซนศูนย์ราชการ ชุมชนพุทธอุทยาน  
บ้านโนนใจดี อบต.บุ่ง และพ้ืนที่เขตเทศบาล มีผู้ใช้น้ า จ านวน 7,477 ราย 

(2)  สถานีผลิตน้ าห้วยสีโท ก าลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ าดิบจากห้วยสีโท อัตราการ
สูบจ่ายเฉลี่ย 3,150  ลบ.ม./วัน ให้บริการพ้ืนที่  บ้านห้วยไร่ หมู่ 1,8 บ้านดอนหวาย ตลาดวิชิตสิน บ้านเอ้ืออาทร 
บ้านโคกจักจั่น บ้านทุ่งสว่าง ถนนอรุณประเสริฐ 

(3)  สถานีผลิตน้ าลืออ านาจ ก าลังการผลิต 50 ลบ.ม./ชม ใช้แหล่งน้ าดิบจากล าเซบกและสระ
หนองเลิงของเทศบาลลืออ านาจ อัตราการสูบจ่าย 490  ลบ.ม./วัน ให้บริการในพื้นที่เทศบาลต าบลลืออ านาจทั้งหมด     
มีผู้ใช้น้ า จ านวน 665 ราย  

(4)  สถานีผลิตน้ าพนา ก าลังการผลิต  100  ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ าดิบจากห้วยพระเหลาและ
สระหนองมันปลา อัตราการสูบจ่าย  510   ลบ.ม./วัน ให้บริการในพื้นที่เทศบาลพนา  อบต.พนา บางส่วน และอบต.
พระเหลาบางส่วน มีผู้ใช้น้ า จ านวน 1,144  ราย 

(5)  สถานีผลิตน้ าหนองเรือ – ป่าติ้ว ใช้แหล่งน้ าดิบจากล าเซบาย และสระหนองเรือ  
(สระน้ าของ กปภ.) อัตราการสูบจ่าย 1,062  ลบ.ม./วัน  ให้บริการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลน้ าปลีก มีผู้ใช้น้ า จ านวน 
971 ราย และพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และ อบต. โพธิ์ไทร มีผู้ใช้น้ าจ านวน 803 ราย 

 (10.2) สภาพปัญหา 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ านาจเจริญ เป็นผู้ใช้น้ าร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2558      

ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง มีการประกาศจ่ายน้ าเป็นเวลาและลดแรงดันน้ า เนื่องจากปริมาณน้ าดิบในอ่างเหลือน้อย           
ปี 2559 – 2561  ไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ซึ่งคณะ JMC โครงการชลประทานอ านาจเจริญได้ให้นโยบายกลุ่มผู้ใช้น้ าร่วม   
หากน้ าดิบมีเหลือน้อยจะเก็บกักไว้ใช้กิจการประปาเพ่ืออุปโภคบริโภคก่อน 
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                                สถิติการใช้น้ าดิบในการผลิตน้ าประปา 
 

แหล่งน้ าดิบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อ่างพุทธอุทยาน 1,142,392 1,215,456 1,394,047 
ห้วยสีโท 2,347,292 2,653,146 2,710,678 
ล าเซบก อ.ลืออ านาจ 237,304 264,992 270,314 
ห้วยพระเหลา อ.พนา 411,683 427,970 522,319 
ล าเซบาย 838,532 1,037,899 1,118,679 

  
 

                                      สถิติปริมาณน้ าผลิตจ่าย 
 
 

กปภ./หน่วยบริการ 
ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 
แม่ข่าย อ านาจเจริญ 2,197,865 2,148,574 2,452,629 
น.  ลืออ านาจ 159,460 166,001 183,928 
น.  พนา 203,727 206,391 245,557 
น.  น้ าปลีก – ป่าติ้ว 360,851 398,454 247,729/225,678 

 
 

                                       สถิติปริมาณน้ าจ าหน่าย 
 

กปภ./หน่วยบริการ 
ปริมาณน้ าจ าหน่าย 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 
แม่ข่าย อ านาจเจริญ 1,695,143 1,695,400 1,786,259 
น.  ลืออ านาจ 124,167 136,651 140,832 
น.  พนา 155,949 151,948 163,438 
น.  น้ าปลีก – ป่าติ้ว 274,210 278,795 157,010/136,756 

 
                                      สถิติการเพิ่มจ านวนผู้ใช้น้ า 

 

กปภ./หน่วยบริการ 
จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่ม 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 
แม่ข่าย อ านาจเจริญ 7,231 7,358 7,477 
น.  ลืออ านาจ 648 660 665 
น.  พนา 1,104 1,134 1,144 
น.  น้ าปลีก – ป่าติ้ว 962/751 964/785 971/803 
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               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

 
       แผนการพัฒนาระบบประปา  

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ านาจเจริญ ได้ท าแผนปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาจากเดิม 440 
ลบ.ม./ชม. เพ่ิมเป็น  500  ลบ.ม./ชม. เพ่ือรองรับการเติมโตของเมือง สามารถให้บริการน้ าประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอ และท่ัวถึง โดยใช้แหล่งน้ าดิบจากอ่างพุทธอุทยานเป็นหลัก 

1) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

 เศรษฐกิจภาพรวม 
เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี 2560 เท่ากับ 

17,655 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP Per Capita) เท่ากับ 63,860 บาท อยู่ในล าดับที่ 
71 ของประเทศ   

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ปี 2558 – 2560) 

 

 
 
                

                                                                ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดอ านาจเจริญ 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2555 – 2559)  จากข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ภาคการเกษตรและภาคบริการถือว่าเป็นภาค
เศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ โดยในปี 2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและภาคบริการอยู่ที่ 4,699 ล้านบาท 
(สัดส่วน GPP : 28.53%) และ 10 ,601 ล้านบาท (สัดส่วน GPP : 64.36%) ตามล าดับ ทั้งนี้  สัดส่วน GPP         
ในกิจกรรมการผลิตภาคนอกเกษตรมีกิจกรรมการผลิตที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สาขาการศึกษา (สัดส่วน GPP : 16.32%)  สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (สัดส่วน GPP : 12.16 %)  
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (สัดส่วน GPP : 11.20 %) สาขาการบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (สัดส่วน GPP : 6.81 %) และสาขาการก่อสร้าง 
(สัดส่วน GPP : 5.79 %) 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าสถิติ (บาท) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 

2558 
ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อันดับ ปป. 

56,940 59,319 63,860 เพ่ิมข้ึน 72 73 71 ลง 2 อันดับ 
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               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาจังหวัดอ านาจเจริญ ย้อนหลัง 5 ปี (2555 – 2559) 

 

                                 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559
โครงสร้าง
 GPP (%)

อัตรา
เปล่ียนแปลง 

 (%)
มูลค่า GPP

ภาคเกษตร 4,071   5,935   4,570   4,888   4,699   28.53 -3.86 4,699       
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 4,071   5,935   4,570   4,888   4,699   28.53 -3.86

ภาคนอกเกษตร (ภาคอุตสาหกรรม+ภาคบริการ) 9,732   10,786 10,489 10,990  11,771 71.47 7.10 11,771     
        ภาคอุตสาหกรรม 824      1,007   988     1,025   1,171   7.11 14.24 1,171       
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 27       20       25       24        13       0.08 -46.94
การผลิต 603      760     722     800      907     5.50 13.32
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  า และระบบปรับอากาศ 165      191     203     161      212     1.29 32.15
การจัดหาน  า การจัดการ และการบ าบัดน  าเสีย ของ
เสีย และส่ิงปฏิกูล

30       36       38       40        39       0.24 -2.73

       ภาคบริการ 8,907   9,779   9,501   9,966   10,601 64.36 6.37 10,601     
การก่อสร้าง 878      1,022   963     894      953     5.79 6.66
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์

1,203   1,519   1,449   1,649   1,845   11.20 11.89

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 183      183     195     200      210     1.28 5.20
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 11       12       12       13        17       0.10 28.19
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 112      103     109     112      75       0.45 -33.25
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,076   1,319   1,479   1,631   2,003   12.16 22.77
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 843      950     706     696      698     4.24 0.21
กิจกรรมทางวิชาชพี วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 0         0         18       76        5         0.03 -93.78
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 13 13 16 24 29 0.17 18.13
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

1,305 1,044 719 1,080 1,122 6.81 3.91

การศึกษา 2,568   2,845   2,997   2,684   2,688   16.32 0.12
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 490      529     591     654      696     4.23 6.38
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 24       24       26       24        30       0.18 25.84
กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 200      215     221     228      231     1.40 1.346
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product)

13,803 16,721 15,060 15,878 16,471 100.00     3.73

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 48,937 59,514 53,772 56,940  59,319 4.18

(หน่วย : ล้านบาท)
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               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าเดือนกันยายน 2561 
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกันยายน 2561 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อน

หน้าด้านอุปทานมีสัญญาณขยายตัวสะท้อนจากภาคบริการ ขณะที่ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมหดตัว ด้านอุป
สงค์มีสัญญาณหดตัวสะท้อนจากการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 
ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนโดยมี
อัตราการขยายตัวร้อยละ 13.9 สะท้อนจากภาคบริการขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 19.7 
พลิกกลับมาขยายตัว จากที่หดตัวในเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -3.2 เป็นผลจากยอดขายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในจังหวัด
ขยายตัวที่ร้อยละ 31.4 รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลอ านาจเจริญ
ขยายตัวที่ร้อยละ 212.6 และ 276.3 ตามล าดับ ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -45.7 หดตัวในอัตราที่เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -44.4 สะท้อนจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ปริมาณผลผลิตโคและสุกร
ที่หดตัวต่อเนื่องในอัตราที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ – 44.2 และ - 46.6 ตามล าดับ ภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -3.9     
หดตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ - 0.6  สะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่
หดตัวร้อยละ -14.2  เนื่องจากเดือนนี้โรงสีข้าวขนาดใหญ่ไม่มีการ สีข้าวจึงส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลงมาก 

 

       ตารางแสดงดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
 

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน 
(Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 

ปี  
2560 

ปี 2561 
Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD 

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม 
(%yoy) (โครงสร้างสัดส่วน 31.0%) 

2.3 -24.3 -58.3 -45.9 -47.6 -44.4 -45.7 -35.5 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 (%yoy) (โครงสร้างสัดส่วน 7%) 

7.5 5.9 -10.4 -1.3 1.3 -0.6 -3.9 -2.9 

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (%yoy)  
(โครงสร้างสัดส่วน 62%) 

28.5 16.0 11.3 4.1 -4.5 -3.2 19.7 10.4 
 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจรญิ 
 
 

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณหดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนโดยมีอัตราการ
หดตัวร้อยละ – 3.7 สะท้อนได้จากการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ -12.2 หดตัวในอัตราที่เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน
หน้าที่หดตัวร้อยละ -11.3 สะท้อนจากสินเชื่อเพ่ือการลงทุนหดตัวร้อยละ -9.6 และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์หดตัว
ร้อยละ -73.9  การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ร้อยละ -25.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน พลิกกลับมาหดตัวจากที่
ขยายตัวในเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 37.2 เป็นผลมาจากยอดการเบิกจ่ายงบประจ ารัฐบาลกลางหดตัวร้อยละ -75.7  
เนื่องจากการส่วนราชการเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อนหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของรัฐบาลและอยู่ในช่วงใกล้สิ้น
ปีงบประมาณจึงเร่งให้ทันเวลา ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 
14.2 ขยายตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิ ม
ขยายตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 31.4 พลิกกลับมาขยายตัวจากที่หดตัวในเดือนก่อนหน้า  
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               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

ตารางแสดงดัชนีการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ  

 

เครื่องชี้เศรษฐกจิด้านอุปสงค์ ปี 
2560 

ปี 2561 
(Demand Side) Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD 

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) 11.5 13.6 4.3 9.7 15.6 0.2 14.2 9.1 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) -2.3 -2.5 -5.9 -10.6 -9.9 -11.3 -12.2 -6.4 
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy) -42.1 -11.5 -10.2 -10.2 -51.6 37.2 -25.4 0.6 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจรญิ 

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนนี้หดตัวร้อยละ -41.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อนหดตัวในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้ าที่หดตัวร้อยละ -34.3  ตามปริมาณผลผลิต 
ภาคเกษตรกรรมที่ส าคัญได้แก่ โค สุกร ส่วนราคาสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 7.0 ขยายตัวในอัตราที่ลดลง  
จากเดือนก่อนหน้ าที่ ขยายตัวร้อยละ 18 .1  ตามราคาสินค้าเกษตรที่ ส าคัญ ได้แก่  ราคาข้าวหอมมะลิ  
มันส าปะหลัง  

ด้านการเงิน พบว่าสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของเงินฝากมากกว่าสินเชื่อ โดยเงิน
ฝากรวมขยายตั วร้อยละ 3 .8 เมื่ อ เที ยบกับ เดือน เดี ยวกันปี ก่อน  ขยายตั ว ใน อัตราที่ เพ่ิ มขึ้ นจากเดือน  
ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 และสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละ -9.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน หดตัว 
ในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -10.6 เป็นผลจากมาตรการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่ยังคง
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ 

ตารางแสดงดัชนีราชได้เกษตรกร ปริมาณเงินฝากรวม และปริมาณสินเชื่อรวม 
เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร ปี 

2560 
ปี 2561 

และด้านการเงิน Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD 

ดัชนีรายได้เกษตรกร(%yoy) 2.9 5.9 -22.4 -38.1 -37.7 -34.3 -41.9 -7.8 
ปริมาณเงินฝากรวม(%yoy) 6.0 5.0 4.1 E 3.8 E 2.1 E 3.1 E 3.8 E 3.8 E 
ปริมาณสินเช่ือรวม(%yoy) -2.3  -1.9  -5.8 E -9.6 E -9.9 E -10.9 E -9.6 E -9.6 E 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจรญิ 

เสถียรภาพเศรษฐกิจพบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.0 ทั้งนี้ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ของจังหวัดไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผลมาจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม ได้แก่ ดัชนีหมวดผักและผลไม้ ดัชนีหมวดเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีหมวดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้แก่ ดัชนีหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ดัชนีหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร 
ดัชนีกลุ่มพลังงาน  แต่ในขณะเดียวกันดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ดัชนีหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ 
และสัตว์น้ า ดัชนีหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ดัชนีหมวดเคหสถาน เป็นส าคัญ ส าหรับการ 
จ้างงานในเดือนกันยายน 2561 คาดว่าอยู่ที่ร้อยละ -5.2 
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               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

ตารางแสดงอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงาน ปี 2560 – 2561 

 

เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกจิ ปี 
2560 

ปี 2561 
 Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD 

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) (%yoy) - 0.2 - 0.4 0.1 0.3 0.2 0.6 0.0 0.0 
การจ้างงาน (Employment) (%yoy) -3.0 -12.9 -0.4 -0.4 -5.2 -5.2 -5.2 -6.6 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจรญิ 
ตารางแสดงสถานภาพด้านการคลัง 

 

เครื่องชี ้
ภาคการคลัง 

ปีงบ 
ประมาณ 

(FY)  
พ.ศ 

2560 

ปีงบประมาณ (FY) 
พ.ศ.2561 

Q1/FY
61 

Q2/FY
61 

Q3/FY61 Q4/FY61 ก.ค. ส.ค. ก.ย. YTD (FY) 

รายได้จัดเก็บ 
(ล้านบาท) 

381.58
5 

76.539 98.273 103.215 106.968 22.912 27.242 56.814 384.995 

(%yoy) -15.6 -10.2 -0.2 -1.5 14.9 3.0 13.5 21.2 0.9 
   ความแตก 
ต่างเทียบกับ
ประมาณการ 
(ล้านบาท) 

15.751 -4.698 10.775 21.353 11.394 -8.007 -2.193 21.594 38.823 

 ร้อยละความ
แตกต่างเทียบ
กับประมาณ
การ (%) 

-95.7 -105.8 -87.7 -73.9 -88.1 -125.9 -107.5 -38.7 -88.8 

รายได้น าส่งคลัง 
(ล้านบาท) 

228.13
5 

46.093 59.858 40.235 67.938 13.818 16.535 37.585 214.123 

(%yoy) -8.8 -3.3 -5.0 -41.5 39.6 9.5 23.1 66.3 -6.1 
รายจ่ายรวม  
(ล้านบาท) 

3,151.
542 

582.02
8 

857.74
1 

879.527 639.812 189.74
8 

238.53
3 

211.53
1 

2,959.1
08 

(%yoy) -35.6 -26.4 -13.6 57.7 -21.0 -49.0 47.9 -23.5 -6.1 
ดุลเงิน
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

-
2,923.40

7 

- 535.935 - 797.883 - 839.292 - 571.874 -175.930 -221.998 -173.946 2,744.985 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจรญิ 
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               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

ด้านการคลัง ในเดือนกันยายน 2561 พบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกันยายน 2561  
มีจ านวน 211.531 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -23.5 เป็นผลมาจากยอดการเบิกจ่ายงบประจ ารัฐบาลกลางหดตัว 
เนื่องจากในเดือนก่อนหน้าได้มีการเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงท าให้
ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน   ส าหรับผลการจัดเก็บรายได้รวมในเดือน
กันยายน 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 56.814 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้นทุกหมวดภาษี เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการบริโภคมีการช าระภาษีท่ีสูงกว่า
ปีก่อน และคลังมีการน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แบบ 4117) สูงกว่าปีก่อน รวมทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด.53)     
มีการน าส่งภาษีสูงกว่าปีก่อน ด่านศุลกากรเขมราฐจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน  เนื่องจากมีการ
น าเข้าสินค้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพ่ิมขึ้น  และส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ขณะที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
จัดเก็บรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากปีนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ รวมทั้งรายได้จาก  
ค่าเช่าอาคาร และค่าธรรมเนียมต่าง  ๆลดลง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จัดเก็บภาษีได้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อน เป็นผลจากปีนี้ไม่มีภาษีจากเครื่องขายเครื่องดื่ม เมื่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 มีผลให้เครื่องขายเครื่องดื่ม ไม่ได้อยู่ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และสถาน
บริการได้สิทธิ์เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ และเจ้าหน้าที่มีการออกตรวจอย่างเคร่งครัด ท าให้เดือนนี้ ไม่มี
รายได้จากค่าปรับเทียบคดีสุรา ยาสูบ ส าหรับด้านดุลเงินงบประมาณในเดือนกันยายน 2561 ขาดดุลจ านวน                
- 173.946 ล้านบาท  

 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 และปี 2562 
      ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจริญได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 นี้ว่า “เศรษฐกิจจังหวัด

อ านาจเจริญจะขยายตัวร้อยละ 2.4 มีแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ ด้านอุปทาน จากภาคบริการที่ขยายตัว เป็นผลจากการ
ขยายตัวจากยอดการเบิกจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลที่
มียอดการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น และภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัวเป็นผลจากช่วง
นี้อยู่ในฤดูเพาะปลูก ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด ส่วนด้านอุปสงค์มีแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญจากการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อเพ่ือการลงทุนที่มียอดการอนุมัติสินเชื่อเพ่ิมจากปีก่อน ด้านการบริโภค
ภาคเอกชนมีการขยายตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐบาล เนื่องจากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงการ
ต่าง ๆ” 

  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของราคาอาหารสด ผัก และผลไม้ รวมทั้งการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงาน เป็น
ส าคัญ   

 เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญในปี 2561 
 (1)  ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย
ละ 0.9 - 3.5)ขยายตัวในอัตราที่ ลดลงจากปี  25 60 (ต่ ากว่าค่าคาดการณ์ ไว้  ณ  เดือนมิถุนายน 25 61  
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2) โดยมีปัจจัยหลักด้านอุปทานซึ่งมาจากผลผลิตภาคบริการ ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนด้านอุปสงค์ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ   
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               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

ด้านอุปทาน  มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2560 เป็นผลจากภาคบริการขยายตัว ร้อยละ 0.3   
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-1.7) – 1.8) เป็นผลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดและโรงพยาบาลที่มียอดการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย
ละ (-0.4) – 2.0) ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจและการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ      
ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ - 0.9 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-3.7) – 1.1) เป็นผลมาอยู่ในฤดูการเพาะปลูก 
ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด และยังมีปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ด้านอุปสงค์ พลิกกลับมาขยายตัว จากที่หดตัวในปี 2560 เป็นผลจากการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 – 1.5)  ตามปริมาณสินเชื่อเพ่ือการลงทุนที่ขยายตัวตามทิศ
ทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ  ของรัฐบาลที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
1.5 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 – 1.8) โดยมีปัจจัยที่ส าคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อย ๆ ฟ้ืนตัว ซึ่งเป็นปัจจัย
บวกต่อการบริโภคภาคเอกชน ท าให้มีก าลังในการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.0    
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.7 – 1.2) ตามแผนการใช้จ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้จัดท าไว้   
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

(2)  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 – 

1.0) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก ่และสัตว์น้ า 
หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร รวมทั้งควบคุม
ราคาสินค้าไม่ให้สูงจนเกินไป แต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ รวมถึงราคาพลังงานที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพ่ิม
สูงขึ้นเล็กน้อย 

 เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญในปี 2562 
(1)  ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่   
ร้อยละ 1.4 - 3.3)  

ด้านอุปทาน  มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2561 เป็นผลจากภาคบริการขยายตัว  ร้อยละ 0.4  
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-0.9) – 1.2) เป็นผลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดและโรงพยาบาลที่มียอดการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่   
ร้อยละ (-0.5) – 1.7) ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจและการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ     
ภาคเกษตรกรรมขยายตัว ร้อยละ 0.1 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-1.8) – 1.1) เป็นผลมาจากการส่งเสริมการท า
เกษตรแปลงใหญ่ส่งผลให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต  
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ด้านอุปสงค์  ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปี 2561 เป็นผลจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว   
ร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 – 1.5)  ตามปริมาณสินเชื่อเพ่ือการลงทุนที่ขยายตัวตามทิศทาง         
ด้านนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.3    
(มีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.9 – 1.7) โดยมีปัจจัยที่ส าคัญมาจากรายได้เกษตรกรที่คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นและสภาพ
เศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว  ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภคภาคเอกชนท าให้มีก าลังในการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นส่วนการใช้
จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 – 2.0) ตามแผนการใช้จ่ายตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้จัดท าไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

(2)  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี  (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ  

0.8 – 1.0) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และ
สั ตว์น้ า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่ วนบุ คคล  หมวดพาหนะ การขนส่ ง และ 
การสื่อสาร รวมทั้งควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงจนเกินไป แต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ รวมถึงราคาพลังงานที่ เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย 

 ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี  2561 ของจังหวัดอ านาจเจริญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 
1. ภัยธรรมชาติ ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด จึงท าให้พืชผล

ทางการเกษตรเสียหายไม่สามารถเก็บ เกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้  ซึ่ งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลผลิต  
ต่ อไร่ ลดลงส่ งผลกระทบต่ อภาคเกษตรกรรมและรายได้ ของเกษตรกร รวมทั้ งส่ งผลให้ ต้ นทุ นวั ตถุ ดิ บมี ราคา 
ที่สูงขึน้ 

2. อัตราเงินเฟ้อ มีปัจจัยที่ส าคัญมาจาก 
(1)  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อค่าเงินบาท 

 (2) ค่าจ้างแรงงานที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ า 310 บาท ทั่วประเทศในวันที่  
1 เมษายน 2561 ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการท าให้ต้องปรับราคาสินค้าเพ่ิมข้ึน 

(3) การปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาในกลุ่มพลังงาน 
3. ความสามารถช าระหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจากสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ 

ในจังหวัดอ านาจเจริญเป็นสินเชื่อประเภทการบริโภคส่วนบุคคล ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
ในอัตราเร่ง ทั้งนี้จากปัจจัยเสี่ยงข้างต้นในข้อ 1และ 2 อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนท าให้ความสามารถช าระ
หนี้ของภาคครัวเรือนลดลงได้ 

4. นโยบายภาครัฐ  เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการขยายตัวของผลผลิตและรายได้เกษตรกร
ด้วยการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ การปลูกพืชและใช้วิธีการผลิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รวมถึงมาตรการ
ขับเคลื่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 งบเหลื่อมปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ควบคู่ไป 
(อ้างอิง : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5170&filename=QGDP_report)  
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1.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 1.2.1 ครัวเรือนเกษตรกร 
 

ตาราง : แสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกรของจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน1 

จ านวนครัวเรือน 2 
เกษตรกร 

ครัวเรือน 
เกษตรกรท านา 

ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ 

1 เมือง 42,267 23,120 50.13 22,517 50.13 
2 ชานุมาน 11,990 8,153 61.33 6,473 61.33 

3 ปทุมราชวงศา 13,747 8,989 61.72 8,654 61.72 

4 พนา 8,641 6,186 64.58 6,169 64.58 

6 เสนางคนิคม 11,276 7,938 64.35 7,698 64.35 

7 หัวตะพาน 12,191 9,831 74.07 9,524 74.07 

8 ลืออ านาจ 9,753 7,477 72.59 7,374 72.59 

รวม 
 

109,865 71,694 65 67,375 61 
 

  ที่มา : 1. ที่ท าการปกครองจังหวัด                        ข้อมูล ณ มกราคม 2562 
          2. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 

                   1.2.2  ข้อมูลองค์กรและสถาบันเกษตรกร 
                              จังหวัดอ านาจเจริญ มีสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจ าแนกกลุ่มองค์กรและสถาบันเกษตรกรแยกรายอ าเภอ ดังนี้ 
 

ตาราง : แสดงกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
 

อ าเภอ 
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 

กลุ่มส่งเสรมิ
อาชีพเกษตรกร 

กลุ่มยุว
เกษตรกร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
Smart 
Farmer 

Young Smart 
Farmer 

กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก จ านวน จ านวน 
เมือง 16 320 12 240 4 60 469 11,355 152 20 
ชานุมาน 16 320 8 160 6 90 233 3,928 43 18 
ปทุมราชวงศา 9 180 4 80 1 15 294 7,190 54 19 
พนา 6 120 19 380 2 30 233 3,979 36 19 
เสนางคนิคม 16 320 17 340 1 15 256 4,243 60 21 
หัวตะพาน 12 240 5 100 2 30 237 5,088 65 19 
ลืออ านาจ 9 200 27 540 1 15 146 3,113 60 19 
รวม 84 1,700 92 1,840 17 225 1,868 38,896 470 135 
                                                                                                          
                   ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 
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                       1.2.3 ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.), ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.)  และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดอ านาเจริญ 
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                      1.2.4 พื้นที่ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอ านาจเจริญ 
                                จังหวัดอ านาจเจริญมีพื้นที่ด าเนินงานด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จ านวน 55 แปลง แยกเป็นตามชนิดสินค้า ดังนี้ ข้าวจ านวน 33 แปลง, มันส าปะหลังจ านวน 7 แปลง, อ้อย
จ านวน 2 แปลง, หม่อนไหมจ านวน 3 แปลง, ปาล์มน้ ามันจ านวน  1 แปลง, ยางพาราจ านวน 1 แปลง, สมุนไพร 
จ านวน 1 แปลง กระบือจ านวน 1 แปลง, แพะจ านวน 1 แปลง, สุกรจ านวน 1 แปลง และปลาจ านวน 1 แปลง 
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                        1.2.5  การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 

ตารางสรุปการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรแยกตามรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2562 
 

อ าเภอ 

                                             พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ที่นา พืชไร่ พืชสวน 
ไม้ดอก 

ไม้
ประดับ 

พืชผัก 
ไม้ผล/
ไม้ยืน
ต้น 

เลี้ยง
สัตว ์

พ้ืนที่อื่นๆ  รวม 

เมือง 319,774 19,475 12,135 - 1,781 8,555 - 208,374 568,819 

ชานุมาน 69,066 138,226 27,792 - 767 28,982 - 105,355 370,126 

ปทุมราชวงศา 152,233 35,553 20,408 - 1,563 15,016 - 89,638 313,258 

พนา 92,321 368 1,488 - 300 2,130 - 58,992 155,324 

เสนางคนิคม 118,989 8,938 12,703 - 75 8,866 - 79,422 227,584 

หัวตะพาน 128,952 1,052 3,900 - 306 2,981 - 118,489 254,996 

ลืออ านาจ 111,313 807 1,207 - 124 2,601 - 51,479 167,424 

รวม 992,648 204,419 79,633 - 4,916 69,131 - 711,748 2,057,535 

      ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัด                            ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
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                       1.2.6 ข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
                          1) ข้าว 
                               เมื่อท าการซ้อนทับ (Overlay) ชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสม (Land Suitability) กับพ้ืนที่
ปลูกจริงพบว่า มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโดยจ าแนกตามความเหมาะสม ดังนี้  
 

 - เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสมมาก S1  คิดเป็นร้อยละ   6.61 ของพ้ืนที ่
 - เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง S2  คิดเป็นร้อยละ 14.05 ของพ้ืนที ่   
 - เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสมน้อย S3  คิดเป็นร้อยละ 56.67 ของพ้ืนที ่
 - เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม N   คิดเป็นร้อยละ 22.65 ของพ้ืนที ่

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ล าดับ อ าเภอ 

จ าแนกพื้นที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว (ไร่) 
พื้นที่

เหมาะสมมาก 
(S1) 

พื้นที่เหมาะสม
ปานกลาง 

(S2) 

พื้นที่ 
เหมาะสมน้อย 

(S3) 

พื้นที่ไม่
เหมาะสม 

(N) 
รวม 

1 ชานุมาน - 7,086 10,697 31,917 49,700 
2 ปทุมราชวงศา - 1,651 74,156 45,268 121,074 
3 พนา 864 3,060 79,846 23,447 107,217 
4 เมืองอ านาจเจริญ 21,901 68,786 156,428 73,652 320,768 
5 ลืออ านาจ 1,907 12,024 93,092 22,814 129,836 
6 เสนางคนิคม 7,048 28,413 66,849 22,038 124,349 
7 หัวตะพาน 35,346 21,395 93,272 10,465 160,478 

 รวม 67,066 142,415 574,340 229,601 1,013,422 
 ร้อยละ 6.61 14.05 56.67 22.65 100 

ที่มา : ระบบ Agri-Map Online http://agri-map-online.moac.go.th/ วันที่ 23 ธค. 60 
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            2) มันส าปะหลัง 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ อ าเภอ 

จ าแนกพ้ืนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง (ไร่) 
พื้นที่

เหมาะสมมาก 
(S1) 

พื้นที่เหมาะสม
ปานกลาง 

(S2) 

พื้นที่
เหมาะสมน้อย 

(S3) 

พื้นที่ไม่
เหมาะสม 

(N) 
รวม 

1 ชานุมาน 20 46,319 1,141 752 48,232 
2 ปทุมราชวงศา - 9,328 187 63 9,578 
3 พนา - 433 11 - 444 
4 เมืองอ านาจเจริญ 36 30,508 902 237 31,682 
5 ลืออ านาจ - 1,267 30 - 1,297 
6 เสนางคนิคม 192 6,810 65 191 7,258 
7 หัวตะพาน 9 2,760 102 - 2,871 

 รวม 257 97,425 2,438 1,243 101,362 
 ร้อยละ 0.25 96.11 2.4 1.22 100 

ที่มา : ระบบ Agri-Map Online http://agri-map-online.moac.go.th/ วันที่ 23 ธค. 60 
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              3) ยางพารา 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราจังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ อ าเภอ 

จ าแนกพ้ืนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา (ไร่) 
พื้นที่

เหมาะสมมาก 
(S1) 

พื้นที่เหมาะสม
ปานกลาง  

(S2) 

พื้นที่เหมาะสม
น้อย  
(S3) 

พื้นที่ไม่
เหมาะสม 

(N) 
รวม 

1 ชานุมาน - 16,247 1,612 6,185 24,044 
2 ปทุมราชวงศา - 4,645 634 1,695 6,974 
3 พนา - 711 352 524 1,587 
4 เมืองอ านาจเจริญ - 11,122 3,045 4,377 18,544 
5 ลืออ านาจ - 53 99 391 543 
6 เสนางคนิคม - 2,066 903 3,455 6,424 
7 หัวตะพาน - 2,758 78 321 3,156 

 รวม - 37,602 6,723 16,947 61,272 
 ร้อยละ 0 61.36 10.97 27.65 100 

ที่มา : ระบบ Agri-Map Online http://agri-map-online.moac.go.th/ วันที่ 23 ธค. 60 
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                4) อ้อย 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อยโรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ล าดับ อ าเภอ 

จ าแนกพ้ืนที่ความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อยโรงงาน (ไร่) 
พื้นที่

เหมาะสมมาก 
(S1) 

พื้นที่เหมาะสม
ปานกลาง 

(S2) 

พื้นที่
เหมาะสมน้อย 

(S3) 

พื้นที่ไม่
เหมาะสม 

(N) 
รวม 

1 ชานุมาน - 37,538 1,341 201 39,080 
2 ปทุมราชวงศา - 1,005 78 40 1,123 
3 พนา - 22 8 - 30 
4 เมืองอ านาจเจริญ 18 7,034 601 - 7,653 
5 ลืออ านาจ - 14 93,092 - 50 
6 เสนางคนิคม 14 1,088 36 28 1,176 
7 หัวตะพาน - 91 28 - 91 

 รวม 32 46,794 2,092 287 49,204 
 ร้อยละ 0.06 95.10 4.25 0.58 100 

ที่มา : ระบบ Agri-Map Online http://agri-map-online.moac.go.th/ วันที่ 23 ธค. 60 
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                      1.2.7 ข้อมูลการเพาะปลูกข้าว  
                                  จังหวัดอ านาจเจริญประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยการท านาเป็นหลัก และเป็น
พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ มีพ้ืนที่ปลูก 98,4396 ไร่ 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ปลูกปลูกข้าวแยกรายอ าเภอ 

 

อ าเภอ 
เกษตรกร 

(ราย) 
ข้าวนาปี 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต กก./ไร่ ผลผลิตรวม (ตัน) 
เมือง 23,516 319,181 374 119,236 
ชานุมาน 6,850 55,482 310 17,051 
ปทุมราชวงศา 8,817 143,285 353 50,570 
พนา 6,538 108,792 368 39934 
เสนางคนิคม 8,040 108,184 363 42,859 
หัวตะพาน 9,825 142,459 355 49,918 
ลืออ านาจ 7,696 107040 361 38,163 
รวม 71,336 984,396 361 374,095 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัด                           ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
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                      1.2.8 ข้อมูลการปลูกมันส าปะหลัง  
                                พ้ืนที่ปลูก 104,672 ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน รองลงมา
อ าเภอปทุมราชวงศา พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังแต่ละปีจะมากน้อยขึ้นอยู่รับราคาในท้องตลาดเป็นส าคัญ 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
เกษตรกร 

(ราย) 

มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 
พ้ืนที่

เสียหาย/
ไร่ 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว /ไร่ ผลผลิต กก./ไร่ 
ผลผลิต  
รวม/ตัน 

เมือง 1,118 12,847 - 12,803 3,738 47,858 
ชานุมาน 5,530 65,745 - 63,859 3,453 220,505 
ปทุมราชวงศา 1,766 18,927 - 18,760 3,496 65,585 
พนา 31 320 - 320 3066 981 
เสนางคนิคม 479 5,653 - 4,686 3,628 17,001 
หัวตะพาน 110 563 - 563 3,426 1,929 
ลืออ านาจ 62 617 - 617 3,079 1,900 
รวม 9,096 104,672 - 101,608 3,501 355,759 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัด                            ข้อมูล ณ  กันยายน 2562
  

                       1.2.9 ข้อมูลการปลูกอ้อยโรงงาน  
                               พ้ืนที่ปลูก 92,075 ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน การจ าหน่าย
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเกือบทั้งหมดน าผลผลิตไปส่งโรงงานหีบอ้อย ณ จังหวัดมุกดาหารรองลงอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ   
เสนางคนิคม และหัวตะพาน ลืออ านาจ และพนา จะจ าหน่ายให้กับบริษัทมิตรอ านาจเจริญ จ ากัด 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ เกษตรกร (ราย) 
อ้อยโรงงาน 

พื้นที่ปลูก (ไร่) 
พื้ น ที่
เสียหาย/ไร่ 

พื้ น ที่ เก็ บ
เกี่ยว /ไร่ 

ผ ล ผ ลิ ต 
กก./ไร่ 

ผลผลิต รวม/
ตัน 

เมือง 351 14,846 - 14,846 12- 178,156- 
ชานุมาน 611 28,520 - 28,520 12- 342,243- 
ปทุมราชวงศา 332 19,325 - 19,325 12- 231,905- 
พนา 67 643 - 643 11- 7,073- 
เสนางคนิคม 347 11,441 - 11,441 13- 187,735- 
หัวตะพาน 220 9,117 - 9,117 14- 127,637- 
ลืออ านาจ 231 5,164 - 5,164 12- 61,963- 
รวม 2,168 92,075 - - 12.29 1,136,713 
ที่มา :ส านักงานเกษตรจังหวัด                      ข้อมูล ณ สิงหาคม  2562 
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                       1.2.10 ข้อมูลการปลูกยางพารา 
                                 พ้ืนที่ปลูก 84,672 ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน รองลงมาคือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา และอ าเภอเสนาง 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ปลูกยางพาราแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
เกษตรกร 

(ราย) 

ยางพารา 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่ไม่เปิดกรีด 

(ไร่) 
พื้นที่เปิดกรีด

(ไร่) 
ผลผลิต
(กก./ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

เมือง 773 12,703 5,630 7,073 224 1,670 
ชานุมาน 1,679 30,049 8021 22,028 217 4,800 

ปทุมราชวงศา 1,142 20,984 8,700 12,284 219 2,696 
พนา 87 1,699 896 803 132 115 

เสนางคนิคม 1,047 14,395 4919 9,476 178 1,750 
หัวตะพาน 102 3,650 2,249 1,401 177 210 
ลืออ านาจ 104 1,192 791 401 115 47 

รวม 4,934 84,672 31,206 53,466 208 11,333 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัด            ข้อมูล ณ สิงหาคม  2562 
 
                       1.2.11 ข้อมูลการปลูกปาล์มน้ ามัน  
                                  พ้ืนที่ปลูก 5,383ไร่ อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอชานุมาน รองลงมาคือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
เกษตรกร 

(ราย) 

ปาล์มน้ ามัน 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ท่ีปลูกยัง
ไม่ให้ผลผลิต

(ไร่) 

พื้นที่ปลูกที่
ให้ผลผลิต

(ไร่) 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ผลผลิตรวม
(ตัน) 

เมือง 42 1,229 25 1204 1,114 1,341 
ชานุมาน 159 2,006 36 1,970 1,423 2,803 

ปทุมราชวงศา 91 1,334 78 1,256 1,691 2,124 
พนา 5 97 0 97 1075 104 

เสนางคนิคม 19 333 0 333 1455 485 
หัวตะพาน 15 346 0 346 1014 351 
ลืออ านาจ 3 38 0 38 826 31 

รวม 334 5,383 139 5244 1,380 7,239 
  ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัด  
                                                   ข้อมูล ณ กันยายน   2562 
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                      1.2.12 ข้อมูลการปลูกยูคาลิปตัส 
                                 พ้ืนที่ปลูก 46,000 ไร่ อ าเภอที่มี พ้ืนที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
รองลงมา คือ อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอพนา 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ปลูกยูคาลิปตัสแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ เกษตรกร (ราย) พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

เมือง 2,258 16,400 1,968,000 
ชานุมาน 333 1,813 217,600 

ปทุมราชวงศา 903 1,491 1,495 
พนา 1,550 8,312 -997,420 

เสนางคนิคม 354 1,824 218,880 
หัวตะพาน 1,968 8,333 1,000,000 
ลืออ านาจ 1,407 4,897 587,600 

รวม 8,776 46,000 5,520,0000 
ทีม่า : ส านักงานเกษตรจังหวัด                       ข้อมูล ณ   กุมภาพันธ์ 2562 
                       1.2.13 ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
                                 พ้ืนที่ปลูกทั้ งหมด 1 ,919 ไร่ อ าเภอที่มี เนื้อที่ปลูกมากสุด ได้แก่ อ าเภอหัวตะพาน 
รองลงมา คือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และอ าเภอลืออ านาจ 
 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แยกรายอ าเภอ 

จังหวัด/อ าเภอ 
เนื้อที่

เพาะปลูก 
เนื้อที่เก็บ

เกี่ยว 
ผลผลิต 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) (14.5 
%) 

(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ 

เมืองอ านาจเจริญ 522 478 209 400 437 

ชานุมาน 25 20 2 80 100 

ปทุมราชวงศา 185 107 24 130 224 

พนา 195 159 35 179 220 

เสนางคนิคม 146 114 41 281 360 

หัวตะพาน 634 574 183 289 319 

ลืออ านาจ 212 134 29 137 216 

รวม 1,919 1,586 523 273 330 
ทีม่า : ส านักงานเกษตรจังหวัด                      ข้อมูล ณ กันยายน  2562 
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                       1.2.14 ข้อมูลด้านประมง  
                                     จังหวัดอ านาจเจริญ มีลุ่มน้ าที่ส าคัญ 14 ลุ่มน้ า ประกอบด้วย ล าเซบก, ล าเซบาย, ล าละ
โอง, ล าห้วยปลาแดก, ล าห้วยจันลัน, ล าห้วยพระเหลา, ล าห้วยแซง, ล าห้วยทม, ล าห้วยตาเทียว, ล าห้วยจิตาปา, ล าห้วย
ทราย, ล าด้วยคันแท, ล าห้วยแก้งแมง และล าห้วยตุ้มแตน ลุ่มน้ าดังกล่าวนี้ เป็นแหล่งจับปลาธรรมชาติของเกษตรกร 
พ้ืนที่ท าการประมง 5,795.07 ไร่ ปริมาณผลผลิต 1,345.03 ตัน/ปี มูลค่า 68,526,928 บาท 

ตาราง : แสดงการผลิตสัตว์น้ าแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ เกษตรกร (ราย) 
ข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต กก. มูลค่า (บาท) 
เมือง 1,080 1,130.59 213,629 10,793,105 

ชานุมาน 740 439.53 90,924 4,107,514 
ปทุมราชวงศา 576 351.31 121,119 6,141,138 

พนา 716 379.67 106,908 5,369,405 
เสนางคนิคม 1,069 914.81 249,828 12,418,453 
หัวตะพาน 967 664.07 110,661 5,649,629 
ลืออ านาจ 1454 1,915.09 451,966 23,967,684 

รวม 7,610 5,795.07 1,345,035 68,526,928 
                                                                    ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดอ านาจเจริญ 

                       1.2.14 ด้านปศุสัตว์ 
                                     จังหวัดอ านาจเจริญ มีสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงโค และสัตว์ปีก เกษตรกร    
ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

ตาราง : จ าแนกสัตว์เลี้ยงแยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ปลูก
หญ้า (ไร่) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ (ตัว) เป็ด (ตัว) 
แพะ 
(ตัว) 

สัตว์เลี้ยง
อื่น (ตัว) 

เมือง 
9,079 675.50 15,61

8 
3,071 3,999 323,65

8 
12,745 - 3,724 

ชานุมาน 
2,828 1,026.75 3,219 913 1,091 103,50

3 
7,836 - 234 

ปทุมราชวงศา 
2,501 1,140.25 7,020 1,326 1,193 100,97

6 
3,482 3 2 

พนา 
3,059 118.00 3,090 1,129 810 144,74

5 
3,505 17 123 

เสนางคนิคม 2,376 447.00 5,054 1,612 9,450 93,670 19,414 - 531 
หัวตะพาน 2,119 139.25 2,768 597 496 37,027 2,908 - - 

ลืออ านาจ 
4,226 4,101.00 6,674 931 3,751 152,63

2 
5,648 49 4 

รวม 26,188 7,647.75 43,44
3 

9,579 20,79
0 

956,21
1 

55,538 69 4,618 

                                                                                                                                       ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนหมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี 

                                                                                                                                                       ที่มา : แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

เกษตรกรในจังหวัดยังมีรายได้ค่อนข้างต่ า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้ของเกษตรกรมีแนวโน้มลดลงทุกปี 
อาจเป็นผลมาจากปัจจัยด้านต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นและราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวน าม่สามารถควบคุมได้ เงิน 

กู้ยืมเพื่อการเกษตรยังมีปริมาณสูง แต่ร้อยละของหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคการเกษตรต่อ
มูลค่าสินเชื่อเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ที่อยู่ในเกณฑ์สูง  

ตารางเปรียบเทียบรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อันดับ ปป. 
32.65 41.67 52.38 เพ่ิม 63 47 36 ขึ้น 11 อันดับ 

ค่าสถิติ (บาทต่อครัวเรือน) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 

2557 
ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อันดับ ปป. 

34,609 19,904 13,589 ลดลง 57 63 69 ลง 6 อันดับ 

ค่าสถิติ (เท่า) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 

2557 
ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อันดับ ปป. 

3.65 7.78 11.52 เพ่ิม 61 63 71 ลง 8 อันดับ 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 

2557 
ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อันดับ ปป. 

3.65 7.78 11.52 เพ่ิม 61 63 71 ลง 8 อันดับ 
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 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(สะสม) ณ วันที่ 27 กันยายน 

พ.ศ. 2561  จ านวนทั้งสิ้น 384 โรงงาน เงินลงทุนรวม 9,261.249 ล้านบาท จ านวนคนงาน 2,741 คน โดย
จ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ดังนี้  

 

จ าพวกที่ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
1 0 0 0 
2 101 194.029 371 
3 283 9,067.220 2,370 

รวม 384 9,261.249 2,741 
 

 ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดในเดือนนี้ ประกอบด้วย  

 1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่  
 
1.1 อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย โรงงานน้ าตาล โรงฆ่าสัตว์ ลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ท าเส้น
ก๋วยเตี๋ยว - ก๋วยจั๊บ ท าน้ าแข็งก้อนเล็กและน้ าดื่ม เป็นต้น เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3 ,541.79     
ล้านบาท จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 22 โรงงาน จ านวนคนงาน 414 คน 
 
 
1.2 อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย โรงสีข้าว, การอบเมล็ดพืช การท ามันเส้น        
ท าน้ าพริก และท าแป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,231.46 ล้านบาท 
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 56 โรงงาน จ านวนคนงาน 668 คน 

 
 
1.3 อุตสาหกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 299.39 ล้านบาท จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 93 
โรงงาน จ านวนคนงาน ๓46 คน 
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ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
ให้สูงขึ้น กระบวนการในการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสามารถท าได้หลายวิธี อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานโดยให้แรงงานท างานกับเครื่องจักรมากขึ้น การฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความ
เข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้นการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานคือกลไลส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อแรงงานและการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ดังนั้น นอกจากก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า
แล้ว การวางแนวทางและด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานหรือผลิตภาพแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
ควบคู่กัน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่มีต้นทุนต่ ารวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีมาตรการใน
การเพ่ิมศักยภาพในการท างานของแรงงาน การเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพของแรงงานจะส่งผลท าให้ผลผลิตรวมสูงขึ้น การ
จ้างงานเพ่ิมขึ้น แรงงานมีความสามารถในการต่อรองค่าจ้างมากขึ้น  ช่วยลดภาวะเงินเฟ้อ เพ่ิมรายได้ที่แท้จริงของ
แรงงาน เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและเป็นการเพ่ิมมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่าง
แท้จริง 

 การค้าชายแดน 
 พื้นที่ชายแดนไทยด้านจังหวัดอ านาจเจริญ 

   จังหวัดอ านาจเจริญ เป็น 1 ใน 12 จังหวัดชายแดนไทยที่มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็น
แนวเขตกั้นพรมแดนระยะทาง 38 กิโลเมตร ระหว่างอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ และเมืองไซพูทอง, เมือง
สองคอน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อ าเภอชานุมานมีจุดผ่อนปรนการค้า 
1 แห่งคือ จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ มีด่านประเพณีจ านวน 6 แห่ง คือ บ้านนาสีดา บ้านคันสูง ท่าเรือปากห้วยยาง      
บ้านโคกสาร บ้านหินขัน และบ้านบุ่งเขียว ประชากร ของ สปป.ลาวบริเวณชายแดนติดกับอ าเภอชานุมานมีสองเมือง 
ประกอบด้วยเมืองไซพูทองและเมืองสองคอน เมืองไซพูทอง ประชากรรวม 50,335 คน หมู่บ้านติดอ าเภอชานุมาน 6 
หมู่บ้าน ประชากร คน 5,088 คน เมืองสองคอน ประชากรรวม 95,678 คน หมู่บ้านติดอ าเภอ ชานุมาน 2 หมู่บ้าน 
ประชากร 2,342 คน รวมมีหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่ติดกับพ้ืนที่อ าเภอชานุมาน 8 หมู่บ้าน ประชากรรวม 7,440 คน 
การเข้า-ออก ของประชาชนสองประเทศใช้บัตรผ่านแดน/หนังสืออนุญาตผ่านแดนชั่วคราว 

 ความสัมพันธ์จังหวัดอ านาจเจริญ – สะหวันนะเขต สปป.ลาว 
   ทั้ งสองฝ่ าย ได้จัดท าบั นทึกความร่วมมือระหว่างกัน  นับตั้ งแต่ เดื อนตุลาคม 2548 ตกลง 
เปิดจุดผ่อนปรนให้ประชาชนทั้งสองฝั่งได้สัญจรไป – มา ระหว่างบ้านยักษ์คุและบ้านเหล่าหมากหูด ตามมติที่ประชุม
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2548 ต่อมาจังหวัด
อ านาจเจริญได้ออกประกาศจังหวัดอ านาจเจริญ เปิดจุดผ่อนปรนการค้า ณ บ้านยักษ์คุ ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 
ตรงข้ามกับบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ก าหนดเปิดสัปดาห์
ละ 2 วัน คือวันพุธและวันอาทิตย์  เวลา 06.00 – 18.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผ่อนปรนการซื้อขายสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายสินค้าไม่เกิน  500,000 บาท/คน/วัน ถ้าราคาเกิน  
20,000 บาท ต้องท าพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
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  ความร่วมมือยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 6 -  8 มีนาคม  2556  
การป ระชุ มคณ ะผู้ ว่ า ราชการจั งห วัดและ เจ้ าแขวงชายแดน ไทย  – ลาว  ครั้ งที่  9 ณ  ห้ อง Ballroom  
โรงแรมโฟร์  ซีซั่น  กรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมเห็นชอบการเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ  
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจุดผ่านแดนถาวร และยกระดับด่านท้องถิ่นบ้านเหล่าหมากหูด   
เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขตเป็นด่านสากล ในระยะแรก เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2557 ที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดอ านาจเจริญ - แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ 6 
ณ โรงแรมแอลเจ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ เห็นชอบสนับสนุนให้ขยายเวลาการเปิด – ปิดจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ        
อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ และด่านท้องถิ่นบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต จาก 2 วัน เป็น 5 
วันต่อสัปดาห์ และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาการค้าระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และจังหวัด
อ านาจเจริญ แห่งราชอาณาจักรไทย กับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การขยายวันเปิด
จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุอ าเภอชานุมานกับบ้านเหล่าหมากหูดเมืองไซพูทองจากสัปดาห์ละ 2 วันเป็น 5 วัน          
(พุธ-อาทิตย) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นตันไป อีกทั้ง ได้เดินทางไปยังเมืองสองคอน และเมืองไซพูทอง 
เพ่ือส ารวจศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า และกระซับเชื่อมความสัมพันธ์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทย – สปป.
ลาว ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าการลงทุนในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ รวมทั้งส ารวจศักยภาพความเหมาะสม
การค้าชายแดนของพ้ืนที่บริเวณด่านท้องถิ่นบ้านนาฟองท่า เมืองสองคอน และ ด่านท้องถิ่นบ้านเหล่าหมากหูด      
และบ้านเวินคูณ เมืองไซพูทอง 
 

 ปริมาณการค้าชายแดนด้านจังหวัดอ านาจเจริญ 
ข้อมูลการค้าชายแดนย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) 

ปี 
การส่งออก (บาท) การน าเข้า การค้ารวม    

ส่งออก+น าเข้า 

จ านวน
คนผ่าน
แดน ** 

ด่านศุลกากร 
เขมราฐ * 

อ.ชานุมาน ** รวม ข้อมูลจัดเก็บโดย    
อ.ชานุมาน ** 

2558 76,764,210 35,649,414 112,413,624 11,326,769 123,740,393 13,765 

2559 42,168,304 15,689,382 57,857,686 8,536,530 66,394,216 9,572 

2560 46,550,589 31,146,199 77,696,788 2,310,413 80,007,201 11,825 

2560(ม.ค.-
ก.ย.) 35,340,762 

16,702,793 52,043,555 1,739,180 53,782,735 9,454 

2561(ม.ค.-
ก.ย.) 

24,524,127 35,268,350 59,792,477 10,394,816 70,187,293 9,553 

ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง 

-30.61 111.15 14.89 497.68 30.50 1.05 

       **จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ *ด่านศุลกากรเขมราฐ 
                                                                               ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ 
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มูลค่าสินค้าส่งออกที่ผ่านจุดผ่อนปรนบ้านยักคุ ในปี 2560 มีมูลค่า 77.69 ล้านบาท และในปี 2561 
ระยะ 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) มีมูลค่าสินค้าส่งออกรวม 59.79 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 7.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.89 (ข้อมูลการส่งออกสินค้าจากด่านศุลกากรเขมราฐ 24.52 ล้านบาท 
ลดลง 10.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.62  และจากการจัดเก็บของอ าเภอชานุมาน 35.27 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
18.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 111.20) สินค้าส่งออกส าคัญ อาทิ ผลไม้ ที่นอน ถังพลาสติก เป็นต้น ทางด้านสินค้า
น าเข้าในปี 2560 ที่ผ่านมา มีมูลค่า 2.31 ล้านบาท และในปี 2561 ระยะ 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) มีมูลค่า 10.39 
ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 8.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 497.13 สินค้าน าเข้า
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม ของป่า เห็ด ใบตอบ กบ ปลา เป็นต้น 
  จ านวนคนเดินทางเข้า – ออก ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 11,825 คน และในปี 2561 
ระยะ 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) จ านวน 9,553 คน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 99 คน หรือ
ร้อยละ 1.05 

การขยายตัวด้านเศรษฐกิจต่อแนวทางการพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
จังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ รวมถึงพ้ืนที่

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ให้เกิดความหลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนา อาทิ พัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า
รองรับจุดผ่านแดนถาวร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานบริการเกี่ยวเนื่องเพ่ือรองรับการขยายตัว ทางการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว ตลาดการค้าเชิงท่องเที่ยวชายแดนอ าเภอชานุมาน เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้าน สร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง และที่ส าคัญที่จังหวัดอ านาจเจริญก าลังผลักดันก็คือ การยกระดับจุดผ่อนปรน
ทางการค้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร และเพ่ือป้องกันการลักลอบส่งออก – น าเข้า สินค้าผิดกฎหมาย การอ านวยความ
สะดวกในการส่งออก – น าเข้า และการสัญจรของประชาชนทั้งสองฝ่าย รวมทั้งกระตุ้นมูลค้าการค้าชายแดน จากการ
ที่สปป.ลาว มีการจ ากัดการน าเข้าสินค้าผ่านบริเวณด่านท้องถิ่น(เทียบเท่าจุดผ่อนปรนการค้าของไทย) โดยมีสินค้าที่
สามารถน าเข้าได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) สินค้าอุปโภคบริโภค และ (2) สินค้าเกษตร หากมีการยกระดับเป็นจุดผ่าน
แดนถาวรและเป็นด่านสากล จะมีประโยชน์ต่อการค้ามากยิ่งขึ้น  

ปัญหา/อุปสรรค 
  (1) ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ฝ่ายสปป.ลาว จ ากัดประเภทสิ่งของเครื่องใช้ที่อนุญาตให้สามารถ
น าเข้า-ส่งออกบริเวณด่านประเพณีและด่านท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยห้ามน าเข้าสินค้าอ่ืน นอกจากสินค้าสองกลุ่ม ได้แก่ 
1) สินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ที่ใช้ในการผลิตและด ารงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม  ที่อาศัยอยู่ตามเขตพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่น และ 2) ประเภทสินค้าที่ให้น าเข้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก เปลี่ยนเส้นทางไปใช้ด่านถาวรใน
จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งการประเมินภาษีน าเข้ายังไม่เป็นมาตรฐาน 
  (2) การส่งออก-น าเข้าผ่านจุดผ่อนปรนการค้า 1 แห่ง ณ ด่านบ้านยักษ์คุ  อ.ชานุมาน ซึ่งอยู่ตรงข้าม
กับด่านท้องถิ่นบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต ปัจจุบันเปิดเพียงสัปดาห์ละ 5 วัน (พุธถึง
อาทิตย์) 
  (3) ไม่มีอาคารสถานที่ท าการถาวรและเจ้าหน้าที่ศุลกากรอยู่ประจ าส่วนหนึ่งไม่สะดวกในการเดินทางไปขอ
อนุญาตน าเข้า – ส่งออกที่ด่านศุลกากรเขมราฐ  จ.อุบลราชธานี การค้าบางส่วนจะอยู่นอกระบบ (ปัจจุบันมีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มาประจ าที่จังหวัดแล้ว ในขณะที่ฝั่ง สปป.ลาว มีอาคารสถานที่ท าการถาวรมี
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติงานประจ า) 
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  (4) ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมด้านอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ถนน สาธารณูปโภค 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น จุดขนถ่ายสินค้าไม่เพียงพอ ไม่มีท่าเทียบเรือ อุปกรณ์การขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือยังใช้การ
ชักรอก และขนาดเรือข้ามแม่น้ าโขงมีขนาดเล็ก 
  (5) การประสานสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นยังไม่มีความต่อเนื่อง 

แนวทางในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  (1) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง 
 (2) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ ปรับปรุงจุดขึ้น – ลง สินค้า การปรับปรุงถนน
จัดหาสถานที่ปฏิบัติงานของศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง และก่อสร้างท่าเทียบเรือ/แพขนานยนต์  
 (3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  โครงข่ายถนน  สาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
ติดต่อสื่อสาร และการพัฒนาผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน
อ านาจเจริญ 
 (4) ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าชายแดน  และสร้างผู้ประกอบการค้าชายแดนรายใหม่
และการอ านวยความสะดวกในการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า และดูแลการเข้าออกของคนและสินค้า  

(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ท าถนนเรียบแม่น้ าโขง 
ท าเส้นทางจักรยานริมโขง ส่งเสริมตลาดนัดชายแดน ท าเส้นทางเข้า-ออกแหล่งท่องเที่ยว สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน
หรือสินค้าในพ้ืน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว           
จัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการลงทุนของภาคเอกชนในสถานบริการที่เก่ียวเนืองกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจรญิ 

 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
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ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดอ านาจเจริญมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดน้อยที่สุดเมื่อ
เที ยบกับ เศรษฐกิ จรายสาขาในภาค อ่ืนๆ  (ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของจั งหวัด สาขาที่ พั กแรมและบริการ 
ด้านอาหาร ปี 2559 จ านวน 17 ล้านบาท จากทั้งหมด 16,471 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10) แม้ 3 ปีที่
ผ่านมาจะมีอัตราขยายตัวเพ่ิมขึ้นแต่สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ของจังหวัดในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศก็ยังถือว่ามีปริมาณน้อย 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดยังมีจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจังหวัด อ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัด 
อาจเนื่องจากจังหวัดอ านาจเจริญไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากนัก แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอาจให้ความสนใจค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามด้วยต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ จังหวัดอ านาจเจริญยังมีบริเวณชายแดนติดริมแม่น้ าโขงที่อาจมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญได้ในอนาคต 

 

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  

 

 

 

 
                                             

                                                                            ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559
โครงสร้าง
 GPP (%)

ทีพั่กแรมและบริการด้านอาหาร 11       12       12       13        17       0.10
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (Gross Provincial 
Product)

13,803 16,721 15,060 15,878 16,471 100.00     
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กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบสถิติการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     เศรษฐกิจสาขาภาคบริการเป็นสาขาการผลิตหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดภาคบริการมีมูลค่ารวมในปี 2559 เท่ากับ 10,601 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 64.36 
ทั้งนี้ มีสาขาตัวกลางทางการเงินที่มีมูลค่ามากที่สุด และเมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาตัวกลางทางการเงินเปรียบเทียบต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่
ในช่วงปีต่อเนื่องกันพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ้น และยังเป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกด้วย 
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สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559
โครงสร้าง
 GPP (%)

อัตรา
เปล่ียนแปลง 

 (%)
มูลค่า GPP

       ภาคบริการ 8,907   9,779   9,501   9,966   10,601 64.36 6.37 10,601     
การก่อสร้าง 878      1,022   963     894      953     5.79 6.66
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์

1,203   1,519   1,449   1,649   1,845   11.20 11.89

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 183      183     195     200      210     1.28 5.20
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 11       12       12       13        17       0.10 28.19
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 112      103     109     112      75       0.45 -33.25
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,076   1,319   1,479   1,631   2,003   12.16 22.77
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 843      950     706     696      698     4.24 0.21
กิจกรรมทางวิชาชพี วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 0         0         18       76        5         0.03 -93.78
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 13 13 16 24 29 0.17 18.13
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

1,305 1,044 719 1,080 1,122 6.81 3.91

การศึกษา 2,568   2,845   2,997   2,684   2,688   16.32 0.12
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 490      529     591     654      696     4.23 6.38
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 24       24       26       24        30       0.18 25.84
กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 200      215     221     228      231     1.40 1.346
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product)

13,803 16,721 15,060 15,878 16,471 100.00     3.73

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคบริการ 

 

 

 

 

 

 

    

                                 

 

                                               
                                                     ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2) ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง  
  ด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ) 

ข้อมูลทั่วไปด้านการศึกษา 
ตาราง แสดงจ านวนหน่วยงานทางการศึกษาจ าแนกตามสังกัด จังหวัดอ านาจเจริญ ปีการศึกษา 2561 

สังกัด จ านวน หน่วย 
1.กระทรวงศึกษาธกิาร 
สังกัด สพฐ. 
 - สพป.อ านาจเจริญ 252 แห่ง 
 - สพม. เขต 29 22 แห่ง 
สังกัด กศ.พิเศษ 1 แห่ง 
สังกัด สป. (กศน.) 7 ศูนย์ 
 - กศน. (จ านวน 7 แห่ง)     
สังกัด อาชีวะ รัฐบาล 2 แห่ง 
สังกัด อาชีวะ เอกชน 4 แห่ง 
สังกัด สช. 10 แห่ง 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง 
3.ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6 แห่ง 
4.ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 2 แห่ง 
5.ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 แห่ง 

รวม 316 แห่ง 

    ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนและนักศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอ านาจเจริญ  ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เตรียม
ความพร้อม

ระยะส้ัน

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ น
พื นฐาน
1.1 สพป.อ านาจเจริญ  - 6,412 20,837 3,010 - - - - - - - - 30,259
1.2 สพม.29  - - - 8,469 6,942 - - - - - - - 15,411

1.3 การศึกษาพิเศษ  - - - - - - - - - - 245 - 245
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน
 - 1,196 2,653 483 303 - - - - - - - 4,635

3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(สถานศึกษารัฐบาล)

 - - - - - 2,426 1,464 - - - - - 3,890

4 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
(สถานศึกษาเอกชน)

 - - - - - 1,152 - - - - - - 1,152

5 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  - - - - - - - 1,543      - - - - 1,543  
6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบฯ
 - - 431 3,373 5,200 - - - - - - 18 9,022

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6,738 820 1,451 297 - - - - - - - - 9,306
8 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - 42 174 - - - - - - - - - 216
9 ส านักงานพระพุทธศาสนา  - - - 308 190 - - - - - - - 498

6,738 8,470 25,546 15,940 12,635 3,578 1,464 1,543 0 0 245 18 76,177

รวมท่ี

สังกัด
อนุบาล   ประถม  

ศึกษา
ปริญญา

เอก
ปริญญาตรี ปริญญา

โท

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย

รวม

 มัธยม ศึกษา
ตอนต้น

 มัธยม 
ศึกษาตอน

ปลาย

ปวช. ปวส. อ่ืนๆ
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศกึษา 2560 
 

 
 

 ที่มา : ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดอ านาจเจริญ  

 

 

 

 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

คะแนนเฉล่ีย
 (Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

คะแนนเฉล่ีย
 (Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD)

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

704,705 46.58 14.55 37.12 16.44 39.12 11.74 36.34 18.36
216,345 44.35 13.72 34.96 14.92 37.97 11.09 32.62 15.08
43,665   42.71 13.72 33.11 14.50 36.83 11.06 30.93 13.91
3,921     43.36 13.54 34.04 14.80 37.51 10.92 31.51 14.28

- ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน

3,270     43.13 13.35 33.52 14.11 37.44 10.75 30.43 12.73

- ส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

3,270     43.13 13.35 33.52 14.11 37.44 10.75 30.43 12.73

- ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

394       46.35 14.77 39.15 19.51 39.79 12.59 41.69 21.60

-  ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

30         38.03 10.87 27.17 9.55 34.18 10.63 24.92 6.14

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

213       42.40 13.65 33.94 13.70 35.20 9.34 30.80 12.96

- กองบัญชาการต ารวจ
ตะเวนชายแดน

14         39.98 11.87 27.86 12.64 33.82 8.25 22.32 8.68

 - เล็ก 2,165     42.21 12.96 32.59 13.14 36.58 10.27 28.59 9.82
 - กลาง 1,244     43.81 13.96 35.59 16.21 38.10 11.18 33.71 16.75
 - ใหญ่ 512       47.18 14.13 36.41 17.00 40.05 12.33 38.54 19.34

 - ในเมือง 1,504     46.00 13.92 36.69 16.57 39.29 11.61 35.82 18.10
 - นอกเมือง 2,417     41.72 13.03 32.39 13.33 36.41 10.31 28.38 10.39

ระดับขนาดโรงเรียน

ระดับท่ีต้ังโรงเรียน

ระดับประเทศ
ระดับภาค (ภูมิศาสตร์)
ระดับศึกษาธิการภาค 13
ระดับจังหวัด

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับสังกัด (ภายในจังหวัด)

คณิตศาสตร์
จ านวนผู้
เข้าสอบปี

 60
ผลสอบภาพรวม

ภาษาไทย
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

ปีการศึกษา 2560 
 

 
                                                                         ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจรญิ 

 
 
 
 

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

คะแนนเฉล่ีย
 (Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

643,904 48.29 13.73 26.30 16.40 32.28 9.81 30.45 11.60

204,195 46.46 12.86 23.93 13.83 31.13 8.93 28.64 9.10

40,603   45.93 12.79 23.09 13.06 30.73 8.63 28.14 8.62

3,639     46.39 12.99 23.12 12.76 31.01 8.85 27.85 7.87

 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน

3,262     47.01 13.03 23.59 13.05 31.35 8.99 27.95 8.03

 - ส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.)

2,421     48.20 13.18 24.59 13.75 31.97 9.32 28.43 8.32

 - ส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.)

841       43.59 11.97 20.70 10.23 29.59 7.67 26.55 6.91

 - ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

158       40.16 11.29 18.83 8.88 27.50 6.75 27.19 6.04

 - ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

81         43.70 10.36 19.60 8.97 28.99 7.20 27.01 6.99

 - กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

70         39.16 11.76 18.80 9.05 28.17 6.80 26.57 6.23

 - ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 68         41.43 10.59 19.24 8.68 27.85 6.74 26.85 6.39

 - เล็ก 730       42.51 11.62 20.41 10.04 29.40 7.50 26.79 6.85

 - กลาง 1,548     45.58 11.83 21.43 10.11 29.75 7.67 26.94 6.73

 - ใหญ่ 748       45.27 13.08 22.84 12.20 31.22 8.76 28.11 7.72

 - ใหญ่พิเศษ 617       54.32 13.90 30.91 18.09 35.79 11.19 31.06 10.53

 - ในเมือง 1,462     48.60 13.56 24.95 14.68 32.18 9.78 28.72 8.78

 - นอกเมือง 2,181     44.90 12.37 21.89 11.12 30.22 8.08 27.26 7.14

ระดับประเทศ

ระดับภาค (ภูมิศาสตร์)

ระดับศึกษาธิการภาค 13

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด (ภายในจังหวัด)

ผลสอบภาพรวม
จ านวนผู้
เข้าสอบปี

 60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับท่ีต้ังโรงเรียน

ระดับขนาดโรงเรียน
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ปีการศึกษา 2560 

 

 
                                                           ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 

 

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD)

คะแนนเฉล่ีย
 (Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean)

ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD)

คะแนนเฉล่ีย
 (Mean)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)

372,043 49.25 15.77 24.53 17.59 29.37 12.03 34.70 9.10 28.31 14.65

119,640 46.63 14.69 20.98 13.49 27.41 10.05 33.03 8.10 24.36 10.62

23,811   46.53 14.37 20.05 12.25 26.93 9.38 32.84 7.79 23.65 9.67

2,280     45.85 14.10 20.16 11.44 27.11 9.31 32.69 7.51 22.67 8.22

 - ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน

2,120     46.41 14.02 20.51 11.63 27.33 9.41 32.94 7.51 22.85 8.39

 - ส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.)

2,120     46.41 14.02 20.51 11.63 27.33 9.41 32.94 7.51 22.85 8.39

 - ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

47         33.57 10.77 14.20 5.56 21.36 5.34 26.83 5.64 19.49 4.49

 - ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

76         34.07 12.90 16.91 8.06 26.98 7.82 31.58 6.31 20.63 5.15

 - ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 37         34.92 12.42 14.32 5.32 22.16 5.66 27.51 7.10 20.30 4.22

 - เล็ก 197       37.82 12.65 15.57 6.34 24.05 6.15 29.09 6.22 19.87 4.82

 - กลาง 865       42.77 13.08 17.41 7.64 25.24 7.02 30.83 6.19 20.70 5.67

 - ใหญ่ 624       47.12 14.18 21.50 12.58 28.03 10.27 33.20 7.58 23.19 8.37

 - ใหญ่พิเศษ 594       51.64 13.39 24.31 14.18 29.87 10.99 36.06 8.18 25.92 10.58

 - ในเมือง 1,043     47.38 14.07 21.15 12.39 27.70 9.81 33.76 7.78 23.64 9.18

 - นอกเมือง 1,237     44.55 13.99 19.33 10.50 26.61 8.84 31.78 7.16 21.85 7.21

ระดับสังกัด (ภายในจังหวัด)

ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ

ระดับภาค (ภูมิศาสตร์)

สังคมศึกษา

ระดับศึกษาธิการภาค 13

ระดับจังหวัด

ผลสอบภาพรวม
จ านวนผู้
เข้าสอบปี

 60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ระดับท่ีต้ังโรงเรียน

ระดับขนาดโรงเรียน
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ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
                                                                         ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจรญิ 

การศึกษาในระบบของจังหวัดในภาพรวมยังต้องมีการพัฒนา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชาชนในจังหวัด 3 ปี ย้อนหลังยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าและผันผวน ปีการศึกษาเฉลี่ยในปี 2560 มีค่าลดลงจากปีที่แล้ว 
และมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ 8.00 ปี  ในปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดอ านาจเจริญยังต้องให้
ความส าคัญในประเด็นเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันหาแนวทางสนับสนุนให้ประชากรใน
พ้ืนที่ได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  
 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน
 - สพป. อ านาจเจริญ 574     - 2,667  
 - สพม.29 69      - 1,009  

  - โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 54

19      - 71     

 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ 4        - 52     

2  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โรงเรียน ตชด.

- 2       25     

3  
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบฯ

63      - 175    

4  
 ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

81      - 201    

5  ส านักงานพระพุทธศาสนา 10      - 70     

6  
 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมศึกษาเอกชน
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  สถานการณ์ด้านแรงงาน 
กลุ่มผู้อยู่ในวัยท างาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 219,722 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

จ านวน 154,315 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 151,539 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 ของผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน จ านวน 626 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 และมีผู้รอฤดูกาล จ านวน 2,150 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.39 

ส าหรับผู้มีงานท า 151,539 คน พบว่าท างานในภาคเกษตรกรรม 96,866 คน คิดเป็นร้อยละ 63.92 
ของผู้มีงานท าทั้งหมด ส่วนผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 54,673 คน (ร้อยละ 36.08 ของผู้มีงานท า
ทั้งหมด) ผู้มีงานท าจังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯ จ านวน 14,329 คน คิดเป็นร้อยละ 26.21 
ของผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาได้แก่สาขาการบริหารราชการ การป้องกั นประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ จ านวน 11,370 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน 
7,822 คน คิดเป็นร้อยละ 14.31 การผลิต จ านวน 6,197 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 และสาขาการศึกษา จ านวน 
4,317 คิดเป็นร้อยละ 7.90  

การมีงานท าในรูปแบบการให้บริการจัดหางานมีทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ โดยการให้บริการ
จัดหางานในจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) มีต าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่าน
ส านั กงานจัดหางานจั งหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  450  อัตรา ซึ่ งมี สั ดส่ วน เพ่ิ มขึ้ นจากไตรมาสที่ แล้ ว  
ที่มีจ านวนต าแหน่งงานว่าง 449 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงานไตรมาสนี้พบว่ามีจ านวน 99 คน เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสที่แล้วที่มี จ านวน 43 คน ผู้ได้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้มีจ านวน 333 คน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว
ที่มีจ านวน 180 คน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากสถานประกอบการ
มีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น และผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่นายจ้างต้องการ 

ส าหรับแรงงานไทยในต่างประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) มีแรงงานไทยที่
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท างานต่างประเทศผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน       39 คน 
เป็นเพศชาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 58.97 เพศหญิง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา
ระดับปวช.ปวส.ปวท. อนุปริญญาจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย 43.59 รองลงมา ได้แก่ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 มัธยมศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 และระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.15 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ านาจเจริญได้ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ แก่  การฝึ ก เตรียมเข้ าท างาน  การฝึกยกระดับฝีมื อแรงงานและการทดสอบมาตรฐาน ฝีมื อแรงงาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขณะเดียวกันเป็น  
การพัฒนาทักษะฝีมือให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่ าง ๆ  
ในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) มีดังนี้ 
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การฝึกเตรียมเข้าท างานไตรมาสที่  3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) มีผู้ ฝึกเตรียมเข้าท างาน 
ในไตรมาสนี้ทั้งหมด 20 คน เป็นกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกเตรียมเข้าท างานคือ กลุ่มงานธุรกิจและบริการทั้งหมด จ านวน 
20 คน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาทั้งจ านวนผู้ผ่านการฝึก พบว่าผ่านการฝึกทั้งหมด ส าหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในไตร
มาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) พบว่ามีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 212 คน พิจารณาตาม
กลุ่มอาชีพที่ฝึกพบว่ากลุ่มธุรกิจและบริการ มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสูงสุด จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.62 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานรองลงมาได้แก่ ช่างอุตสาหการ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.69 ช่างเครื่องกล จ านวนละ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 ส่วนผู้ไม่ผ่านการฝึกยกระดับเข้าท างาน คือธุรกิจและ
บริการ จ านวน 7 คนส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งพบว่าในไตรมาสนี้ ไม่มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

ส าหรับไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
อ านาจเจริญ ได้ด าเนินการตรวจสถานประกอบกิจการจ านวนทั้งสิ้น 46 แห่งมีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการ
คุ้ ม ค รอ งรวมจ าน วน ทั้ งสิ้ น  4 6 8  ค น  จ าแน ก เป็ น ช ายจ าน วน  3 6 3  คน  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  7 7 .5 6  
ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด เป็นหญิงจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 22.44 และขนาดสถานประกอบกิจการที่ตรวจ
ในไตรมาส 3 ปี 2561 มากที่สุด คือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 1 -4 คน จ านวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
39.13 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ านวน 1 แห่ง รองลงมา ได้แก่สถานประกอบกิจการขนาด 10 -19 คน จ านวน  
15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.61 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ านวน 8 แห่ง สถานประกอบกิจการขนาด 5 -9 คน จ านวน  
7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.22 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ านวน 3 แห่ง สถานประกอบกิจการขนาด 20 -49 คน จ านวน 5 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.87 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ านวน 4 แห่ง สถานประกอบกิจการขนาด 50 -99 จ านวน  
1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.17 ล าดับ  

ส าหรับการตรวจความปลอดภัยในการท างานซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง รวมถึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ด าเนินการเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้
เจ้ า ข อ งส ถ าน ป ระก อบ ก าร เห็ น ค ว าม ส า คั ญ แ ล ะต ระห นั ก ถึ ง เรื่ อ งค ว าม ป ล อ ด ภั ย ใน ก ารท า งาน  
ในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) ได้ด าเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 
ทั้งสิ้น จ านวน 10 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น จ านวน 179 คน จ าแนกเป็นชายจ านวน 150 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของผู้ผ่านการตรวจทั้งหมด เป็นหญิง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20  

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
หลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแก่ชราอีกด้วย ในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) จังหวัดอ านาจเจริญมี
สถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน จ านวน 444 แห่ง ลูกจ้าง จ านวน 4,413 คน และกองทุน
ประกันสังคม 740 แห่ง ผู้ประกันตนรวมทั้งหมด จ านวน 31,566 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ านวน 
9,175 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ านวน 2,723 คน ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ านวน 19,668 คน 
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การให้บริการของกองทุนประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีได้แก่ 
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่า จ านวนผู้ ใช้บริการ  
มีจ านวนทั้งสิ้น 9,645 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.94 ของผู้ประกันตนทั้งหมด ส าหรับประเภทประโยชน์ทดแทน 
ที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ จ านวน 6,377 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 66.12 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กรณีว่างงาน จ านวน 1,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 
14.16 กรณีเจ็บป่วย จ านวน 929 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.63 กรณีชราภาพ จ านวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.72 
กรณีคลอดบุตร จ านวน 311 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.22 กรณีทุพพลภาพ จ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.34 
กรณีตาย จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.80 

หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า มีการจ่ ายเงินจ านวนทั้ งสิ้ น 
25 ,260 ,542.87 ล้านบาท โดยกรณีกรณีชราภาพมีการจ่ายเงินสูงสุด จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จ านวน 
7,173 ,945.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.40 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย รองลงมาคือคลอดบุตร 
6,937,845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.47 กรณีว่างงาน จ านวน 4 ,233,520 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76
กรณีสงเคราะห์บุตร จ านวน 2,262,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อย 10.40 กรณีตายจ านวน 1,782,009.70 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 7.05 กรณีเจ็บป่วย จ านวน 1 ,628,286.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.45 และ กรณีทุพพลภาพ
จ านวน 878,535.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 
 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนผู้มีอาชีพและมีรายได้ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 พบว่าประชากรวัยแรงงานใน
จังหวัดมีงานท ามากขึ้นและอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นข้อมูลของประชากรวัยแรงงานที่มีช่วงอายุระหว่าง        
15 – 59 ปีทุกคน ยกเว้นผู้ที่ก าลังศึกษาไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้  โดยการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ในที่นี้ หมายถึง การท างานที่เป็นงานประจ าทั้งที่อยู่ภายในครัวเรือน และ/หรือ นอก
ครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการท างานดังกล่าว ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายชิ้นงาน หรืองาน
เหมา ทั้งนี้ แม้ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนในจังหวัดจะไม่สูงมากนัก แต่สถานการณ์ด้านการมีอาชีพของประชาชนยังอยู่
ในเกณฑดี์ มีภาวการณ์ว่างงานต่ า 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 

 

 

 

     
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 

ทั้งนี้ ในด้านของผู้สูงอายุในจังหวัดมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมมากขึ้น และมีความต้องการการพึ่งพิงทาง
เศรษฐกิจลดลง สามารถดูแลตัวเองและสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้   ซึ่งในปัจจุบัน คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป
หลายคนยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 อัตรา ปป. ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
อันดับ ปป. 

98.72 99.57 99.73 เพ่ิม 20 9 13 ลง 4 อันดับ 
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ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนคนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ 

 

 

 

      

                                                        ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 

จากข้อมูลข้างต้น จังหวัดอ านาจเจริญควรให้ความส าคัญในประเด็นของการพัฒนาศักยภาพคนตลอด     
ช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยแรงงาน 
และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย มีความรอบรู้ มีความสามารถ
ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และมีความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 

 ด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข) 

 
   (1) สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ 
  โรงพยาบาลทั่วไป(S) ขนาด 330  เตียง จ านวน  1  แห่ง 
  โรงพยาบาลชุมชน(F2) ขนาด 30 เตียง จ านวน  6  แห่ง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  77 แห่ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน  จ านวน  3  แห่ง  
  ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง   จ านวน  1  แห่ง 
  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง   จ านวน  1  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 อัตรา ปป. ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
อันดับ ปป. 

99.57 98.83 98.81 ลดลง 1 2 7 ลง 5 อันดับ 
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(2) จ านวนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2561 

 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน(คน) จ าแนกตามหน่วยงาน 

รวม 
สัดส่วนต่อปชก. 

สส
จ. 

รพท. รพช. สสอ
. 

รพ.
สต. 

ระดับประเทศ 
ปี 2559 

จ.อ านาจเจรญิ 
ปี 2561 

แพทย ์ 2 59 26 0 0 87 1 : 2,065 1 : 4,346 
ทันตแพทย์ 2 7 17 0 0 26 1 : 9,425 1 : 14,888 
เภสัชกร 8 21 27 0 0 56 1 : 5,137 1 : 6,751 
พยาบาลวิชาชีพ 7 309 217 2 109 644 1 : 423 1 : 587 
พยาบาลเทคนิค 0 6 1 0 0 7 1 : 10,399 1 : 54,015 
นักวิชาการ 39 15 26 30 68 178 - - 
จพ.สาธารณสุขชุมชน 9 5 5 11 53 83 - - 
หัวหน้า รพ.สต.(นวก.สธ.) 0 - 0 0 50 50 - - 
หัวหน้า รพ.สต.(จพ.สช.) 0 - 0 0 21 21 - - 
อื่นๆ 11 81 107 0 40 239 - - 

รวม 78 503 426 43 341 1,391 - 
                                            ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  สสจ.อ านาจเจริญ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  2561 

 

        (3) สถิติชีพ 
      ใน ปี 2560 อัตราเกิด มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และอัตราตาย มีแนวโน้มลดลง โดยอายุคาดเฉลี่ย ประชากรชาย     

มีอายุ 76.48 ปี และประชากรหญิง มีอายุ 81.78 ปี   
 

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบสถิติชีพประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2556-2560 

สถิติชีพ 
ระดับประเทศ 

ปี 2559 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
อัตราเกิดมีชีพ : พัน ปชก. 10.8 9.34 8.42 7.92 7.79 7.96 
อัตราตาย : พัน ปชก. 8.2 6.37 6.80 6.24 5.78 5.65 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) 0.4 0.29 0.16 0.16 0.20 0.23 
อัตราทารกตาย:พันการเกิดมีชีพ 6.4 4.29 6.00 6.37 4.08 2.99 
อัตรามารดาตาย/แสนการเกิดมีชีพ 26.6 0 59.72 97.53 0 0 

                                            อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ ประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2556 – 2560 
 
 

 
 
 

                                                                  

                                                                 

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
                                                                           : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 (4) สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2558-2560 
 สาเหตุการตายจ าแนกรายโรค 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่า ประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ 

ตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีมากที่สุด รองลงมาคือ โรคปอดบวม และโรคไต 

ตารางสถิติเปรียบเทียบสาเหตุการตายจ าแนกรายโรค  10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558-2560 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

โรค  
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสนประชากร 

 
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสนประชากร 

 
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสนประชากร 

มะเร็งตับและท่อน้ าด ี 230 61.11 238 63.23 194 
 

51.31 
ปอดบวม 183 48.62 223 59.25 166 40.99 
ไตวาย 154 40.92 184 48.89 136 35.97 
ติดเชื้อในกระแสโลหิต 189 50.21 182 48.36 125 33.06 
เบาหวาน 115 30.55 117 31.09 117 30.94 
หลอดเลือดสมอง 160 42.51 165 43.84 117 30.94 
หัวใจ 105 27.90 112 29.76 80 21.16 
อุบัติเหตุจากการขนส่ง 95 25.24 97 25.77 42 11.11 
ความดันโลหิตสูง 38 10.10 33 8.77 34 8.99 
วัณโรคทุกชนิด 40 10.63 26 6.91 33 8.73 

                                                                        ที่มา  :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.2560 
 (5) สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 
  สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ 10 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามประเภทผู้ป่วย
นอก พบว่า ประชากรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุข ด้วยโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและ
เมตาบอลิซึม มากที่สุด ในอัตรา 68,833 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาโรคระบบไหลเวียนเลือดในอัตรา 48,213 ต่อ
ประชากรแสนคน ดังตารางที่ 7 ส่วนสาเหตุการป่วย ประเภทผู้ป่วยใน พบว่า ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อมากที่สุด รองลงมา
คือ โรคความดันโลหิตสูง ในอัตรา 4,781 และ 2,577 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
 

ตารางแสดงจ านวนและอัตราผู้ป่วยนอก 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน อัตราป่วยต่อแสน 
1 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 259,583 68,833 
2 โรคระบบไหลเวยีนเลือด 181,821 48,213 
3 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 149,490 39,640 
4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อยึดเสรมิ 136,685 36,244 
5 โรคระบบหายใจ 110,009 29,171 
6 โรคระบบสืบพันธุร์่วมปัสสาวะ 107,916 28,616 
7 อาการ อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบได้การตรวจทางคลินิก 72,824 19,311 
8 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 45,012 11,936 
9 โรคตดิเช้ือและปรสติ 43,028 11,410 

10 สาเหตุภายนอกอื่นที่ท าให้ป่วยหรอืตาย 31,513 8,356 

                         ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม 21 โรค ( ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 
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ตารางแสดงจ านวนและอัตราผู้ป่วยใน 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ  2560 
ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน อัตราป่วยต่อแสน 

1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 18,032 4,781 
2 โรคความดันโลหิตสูง 9,722 2,577 
3 โรคเบาหวาน 8,058 2,136 
4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 7,585 2,011 
5 อาการและอาการแสดงไม่ชัดแจ้งฯ 6,908 1,831 
6 โรคไตวาย  5,977 1,584 
7 โรคปอดอักเสบ 5,120 1,357 
8 โรคอื่นๆของระบบย่อยอาหาร 4,683 1,241 
9 โรคตดิเช้ือและปรสติ 4,022 1,066 

10 โรคตดิเช้ืออ่ืนๆ และโรคปรสติ  3,992 1,058 

ที่มา :  รายงานผู้ป่วยในตามกลุม่สาเหตุ 75 กลุ่มโรค  (ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 

    ด้านสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุและคนพิการ) 
 (1) สถานการณ์เด็กและเยาวชน 
  จ านวนเด็กและเยาวชน 
 

   เด็กและเยาวชนในจังหวัดอ านาจเจริญมีจ านวน 123 ,896 คน แยกเป็นชาย 63 ,224 คน  
หญิง 60,672 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.77 ของประชากรทั้งหมด  

 

จ านวนทั้งหมด 
(คน) 

ร้อยละของ
ประชากร 

ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

123,896 32.77 63,224 51.03 60,672 48.97 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2560 

จ านวนเด็กและเยาวชนแยกตามอายุ 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
0-5 12,173 11,687 23,860 19.26 

6-12 16,170 15,284 31,454 25.39 
13-18 14,785 13,957 28,742 23.20 
19-25 20,096 19,744 39,840 32.16 
รวม 63,224 60,672 123,896 100.00 

                                                                            ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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จากข้อมูลตารางพบว่า เด็กและเยาวชน ช่วงอายุ  19 – 25 ปี  มากที่สุด จ านวน 39 ,840 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.16 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 6 – 12 ปี จ านวน 31,454 คน คิดเป็นร้อยละ 25.39 ช่วงอายุ  
13 – 18 ปี จ านวน 28,742 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 และช่วงอายุ 0 – 5 ปี จ านวน 23,860 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.26 ตามล าดับ 

 

           (2) สตรี และครอบครัว 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีจ านวนสตรี จ านวน  117,555 คน มีศูนย์พัฒนาครอบครัวจ านวน  63  ศูนย์ 

 

 - การกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
 จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ านาจเจริญพบ ประเด็นความ

รุนแรงในครอบครัวของจังหวัดอ านาจเจริญนั้น อันดับ 1 ถูกกระท าความรุนแรงทางจิตใจ โดยมีทั้งสิ้น 9 ราย 
รองลงมาคือ ความรุนแรงทางกาย จ านวน 4 ราย และความรุนแรงทางเพศ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ประเด็นความ
รุนแรง 

2561 (คน) 
ชาย หญิง 

ทางเพศ - 1 
ทางร่างกาย - 4 
ทางจิตใจ - 7 
ทางสังคม - - 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ านาจเจรญิ 
 

ตารางเปรียบเทียบอัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

 

 

 

ที่มา : 1) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จากส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ www.violence.in.th 

       2) จ านวนครัวเรือนรายจังหวัด จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                    มีอัตราการจดทะเบียนหย่าค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าอัตราการหย่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างสูง รวมทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลเรื่องความ
อบอุ่นในครอบครัว และสภาพจิตใจของเด็กในอนาคตได้   

 

 

 

ค่าสถิติ (เหตุการณ์ต่อแสนครัวเรือน) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 2558 ปี 2559 

6.28 4.81 16.15 เพ่ิม 51 49 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราการจดทะเบียนหย่า 
 

 
                    
 

 
              การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร 

ส านั กงานสาธารณ สุขจั งหวัดอ านาจเจริญจัดท าแบบสอบถามหญิ งคลอดบุ ตร อายุต่ ากว่ า  
20 ปี ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 จ านวน 329 คน พบว่า ช่วงอายุที่คลอดมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 
19 ปี จ านวน 103 ราย รองลงมาคือ ช่วงอายุ 18 ปี จ านวน 83 ราย และช่วงอายุ 17 ปี จ านวน 66 ราย ในด้าน
จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ พบว่า เป็นครรภ์แรก จ านวน 282 ราย และครรภ์ที่ 2 จ านวน 47 ราย โดยสาเหตุของ
การตั้งครรภ์ อันดับ 1 คือ ไม่ได้คุมก าเนิด จ านวน 197 ราย รองลงมาคือ ผิดพลาดจากการคลุมก าเนิด จ านวน 98 
ราย และต้องการมีบุตร 34 ราย ดังนี้ 

                       ข้อมูลทั่วไปของหญิงคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี 
อายุ จ านวน(คน) 

15 ปี 24 

16 ปี 53 

17 ปี 66 

18 ปี 83 

19 ปี 103 

รวม 329 

                ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 

จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ 

จ านวนครรภ ์ จ านวน(คน) 

ครรภ์แรก 282 

ครรภ์ที่สอง 47 

รวม 329 

                 ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 

 

 

 

 

ค่าสถิติ (คู่ต่อพันครัวเรือน) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 2558 ปี 2559 

5.63 5.58 5.48 ลดลง 51 54 
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สาเหตุของการตั้งครรภ์ 

สาเหตุ จ านวน(คน) 

ต้องการมีบุตร 34 

ผิดพลาดจากการคุมก าเนิด 98 

ไม่ได้คุมก าเนิด 197 

รวม 329 

                           ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 (3)  สถานการณ์ผู้สูงอายุ 

 โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ  
จังหวัดอ านาจเจริญมีประชากรทั้งหมด 374 ,359  คน ประชากรผู้สูงอายุ จ านวน 54,900 คน     

คิดเป็นร้อยละ 14.67 ของประชากรทั้งหมด แยกเป็นเพศชาย 25,143  คน เพศหญิง  29,757 คน โดยสถานการณ์
ผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 

จ านวนและโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 

60-70     16,459      17,990      34,449  
      

62.75  

71-80       6,409        8,142      14,551  
      

26.50  

81-90       2,022        3,264        5,286  
        

9.63  

91-100         245          345          590  
        

1.07  

100 ขึ้นไป            8            16            24  
        

0.04  

รวม    25,143     29,757     54,900  
    

100.00 
  

                                           ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

จากตาราง พบว่าโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60 – 70 ปี มากที่สุด จ านวน 34,449 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.75 รองลงมา คือผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 71 – 80 ปี จ านวน 14,551 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 
ช่วงอายุ 81 - 90 ปี 5,286 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60  ช่วงอายุ 91 – 100 ปี จ านวน 590 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.07 และอายุ 100 ปีขึ้นไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ตามล าดับ 
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(4) สถานการณ์คนพิการ 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีผู้พิการที่จดทะเบียน จ านวน  14,174 คน แยกเป็นเพศหญิง 6,192  คน เพศ

ชาย 7,982 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.2561)  โดยสามารถแยกจ านวนคนพิการตามช่วงอายุ ได้ดังนี ้

- อายุแรกเกิด – 19  ปี  จ านวน     646 ราย 
- อายุ 19 ปี  – 59 ปี จ านวน  6,606  ราย 
- อายุ 60 ปีขึ้นไป  จ านวน  6,922  ราย 

 -  ประเภทความพิการ 
  จากข้อมูลของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ประเภทของความพิการ อันดับ 1 คือ 

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ านวน 6,091 คน รองลงมาคือ พิการทางการได้ยินหรือ  สื่อความหมาย 
จ านวน 3,303 คน และพิการทางการมองเห็น จ านวน 1,789 คน 

ตารางแสดงประเภทความพิการ 

ประเภทความพิการ จ านวน (คน) 

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 6,091 

พิการด้านจิตใจหรือพฤติกรรม 1,399 

พิการด้านสติปัญญา 1,140 

พิการด้านการเรียนรู้ 26 

พิการด้านออทิสติก 51 

พิการทางการมองเห็น 1,789 

พิการซ้ าซ้อน 203 

พิการทางการได้ยิน สื่อความหมาย 3,303 

พิการด้านอ่ืนๆ ไม่ระบุ 125 

รวม 14,174 

ที่มา: ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ านาจเจรญิ 
 

 -

 100,000

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้สูงอายุแยกตามอายุ

60-70 71-80 81-90 91-100 100 ขึ้นไป รวม
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- เครือข่ายคนพิการ 
  จังหวัดอ านาจเจริญ มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จ านวน 7 ศูนย์ มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จ านวน  25  คน มีผู้ช่วยคนพิการ จ านวน 7 คน มีชมรมคนพิการ จ านวน  2 
ชมรม และมีสมาคมคนพิการ จ านวน 3 สมาคม 

- กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  จังหวัดอ านาจเจริญมีจ านวนผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจ านวน 1,639 

ราย เป็นเงิน 32,376,650.-บาท ช าระแล้ว 11,179,925.- บาท คงเหลือ  21,196,725.-บาท ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มีผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ จ านวน 80 ราย เป็นเงิน  330,000.-  บาท (ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดอ านาเจริญ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

- บริการผู้ช่วยคนพิการ 
 จ.อ านาจเจริญมีผู้ช่วยคนพิการ จ านวน 8 คน  มีคนพิการยื่นค าขอรับบริการผู้ช่วยคนพิการจ านวน 23 คน  
- การรับคนพิการเข้าสถานคุม้ครอง 
  ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ านาจเจริญ มีคนพิการที่เข้าการคุ้มครองสวัสดิภาพและการดูแลที่

เหมาะสม ณ สถานสงเคราะห์ จ านวน 1 ราย ได้แก่ ด.ญ ถัฐพร ปัสสาคา ( อยู่ระหว่างการตอบรับจากสถานคุ้มครอง ) 
- เครื่องช่วยความพิการ 
  ใน ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2 5 6 1  ส านั ก งาน พั ฒ น าสั งค ม และค วาม มั่ น ค งขอ งม นุ ษ ย์ จั งห วั ด  

มอบรถเข็นชนิดพับได้แบบมาตรฐาน ให้แก่คนพิการ จ านวน 8 คัน  

         - เงินสงเคราะห์ 
  ได้ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้คนพิการและครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแล้ว 

จ านวน 105 รายๆ ละ 1,000 – 3,000 บาท เป็นเงิน  170,000.- บาท 

สถานการณ์การจ้างงานคนพิการในจังหวัด 
ข้อมูลจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ านาจเจริญ มีสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะต้องจ้างงานคนพิการ

ตามกฎหมาย จ านวน 3  แห่ ง โดยมีสถานประกอบการที่ จ้ างงานคนพิการจ านวน 1  แห่ ง คือ บริษัท 
โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด มีสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุน จ านวน 1 แห่ง คือ บริษัท เกียรติสุรนนท์
อ านาจเจริญ จ ากัด และมีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจ านวนหนึ่งแห่ง คือ บริษัท วารีเทพ อ านาจเจริญ 
จ ากัด นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานรัฐที่จ้างงานคนพิการ จ านวน 10 แห่ง และมีการจ้างงานในชุมชน 4 แห่ง โดยบริษัท 
ไอเอสเอส ฟาชิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (ประเทศไทย) ผ่าน ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ านาจเจริญ 
ได้แก่ 

 - ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดอ านาจเจริญ 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
 - รพ.สต บ้านนาโพธิ์ ต.นาวัง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ   
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การจ้างงานคนพิการ 

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ในสถานประกอบการ ในหน่วยงานของรัฐ 
จ้างงานคนพิการ(มาตรา 33) 1แห่ง (บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด) 10 แห่ง 
ส่งเงินเข้ากองทุน(มาตรา 34) 1 แห่ง (บริษัทเกียรติสุรนนท์อ านาจเจริญ จ ากัด) - 
ออกเอกสารรับรองหรือการจัดสัมปทาน - - 
ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย 1 แห่ง (บริษัท วารีเทพ อ านาจเจริญ จ ากัด) - 

 

 ด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้ า) 

 
แม้ประชาชนจะมีการประกอบอาชีพค่อนข้างมาก แต่ยังมีรายได้ค่อนข้างต่ า อาจเนื่องมาจากอาชีพหลักของ

ประชาชนในจังหวัดคืออาชีพเกษตรกรรมที่มีรายได้ไม่แน่นอน ท าให้ภาพรวมของจังหวัดยังมีสัดส่วนคนยากจนสูง     
ซึ่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดอ านาจเจริญในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 18,231บาท ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23,552 บาท  

ตารางเปรียบเทียบรายได้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน (ปี 2547 – 2560) 

                                                                                          ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
                                                           ส านักงานสถิติแหง่ชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

ข้อมูลหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจากปี 2552 – 2560 พบว่ามีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2554 และเริ่ม
ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2558  และสูงขึ้นมากในปี 2560 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น ท าให้มีการใช้จ่ายเพ่ือการก่อหนี้เพ่ิม
มากขึ้นตามไปด้วย   

 

ค่าสถิติ (บาทต่อเดือน) 
2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 

11,422.90 13,134.00 11,889.00 14,763.38 15,975.40 17,272.80 21,172.90 18,230.69 
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ปี 2560 มีจ านวนหนี้สินเฉลี่ย 226,032.61 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน (ร้อยละ 63.13) คือ ใช้อุปโภคบริโภคร้อยละ 39.59 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 20.70 และหนี้เพ่ือการศึกษา
เพียงร้อยละ 2.84 เท่านั้น ส าหรับหนี้เพ่ือใช้ในการลงทุนและอ่ืนๆ พบว่าเป็นหนี้ที่ใช้ท าการเกษตรร้อยละ 25 .33 
และใช้ท าธุรกิจร้อยละ 10.77  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่น ามาใช้ในครัวเรือน ซึ่ง
เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ในทางกลับกันการก่อหนี้เพ่ือท าธุรกิจ และท าการเกษตรซึ่งเป็นการก่อหนี้เพ่ือการ
ลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นมีสัดส่วนที่น้อยกว่า ท าให้รายได้ของครัวเรือนกลับคืนมาน้อยแตกต่างกับหนี้สินที่มีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ หนี้สินที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ 

      ตารางเปรียบเทียบหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม (ปี 2547 – 2560) 
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 2552 2554 2556 2558 2560 

หนี้สินทั้งสิ้น 159,633.00 145,074.30 134,560.10 173,275.80 226,032.61 
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 65,138.00 78,256.30 57,589.70 63,775.30 89,495.54 
เพื่อใช้ท าธุรกิจที่ไม่ใช่
การเกษตร 

39,867.00 21,169.00 11,896.10 19,004.60 24,343.72 

เพื่อใช้ท าการเกษตร 19,230.00 15,240.80 24,054.20 49,761.30 57,248.78 
เพื่อใช้ในการศึกษา 2,989.00 3,094.10 3,185.60 4,495.80 6,418.79 
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ
ที่ดิน 

32,408.00 27,147.40 37,813.20 36,207.50 46,790.17 

อื่น ๆ ได้แก่ หน้ีจากการค้ า
ประกันบุคคลอื่น หน้ีค่าปรับ
หรือจ่ายชดเชยคา่เสยีหาย
เป็นต้น 

0 166.60 21.40 31.30 1,735.61 

                                                     ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
                                            ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมด 

 

  สัดส่วนมูลค่าหนี้นอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมดของครัวเรือน 

 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2556 ปี 2558 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2556 
ปี 

2558 
ปี 2560 อันดับ ปป. 

95.53 97.47 96.51 ลดลง 21 13 14 ลง 1 อันดับ 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2556 ปี 2558 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2556 
ปี 

2558 
ปี 2560 อันดับ ปป. 

0.01 0.01 0.01 - 17 16 13 - 
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ค่าสัมประสิทธิ์ จีนี่ (Gini coefficient) 

ค่าสัมประสิทธิ์ จีนี่ (Gini coefficient) เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) 
ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น (อ่านค่าแบบ
ผกผัน) จากข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini coefficient) ของจังหวัดอ านาจเจริญในปี 2556 – 2560 
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ของจังหวัดค่อนข้างผันผวน โดยในปี 2558  มีค่า 0.451 ลดลงจากปี 2556 
ที่มีค่า 0.451  แต่ในปี 2560 กลับมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นเป็น 0.415 แต่ยังคงต่ ากว่า
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้เฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ 0.420  

ตารางเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) 
 
 
 
 
 
                  

                                                             หมายเหตุ : การเก็บข้อมูลเป็นลักษณะปีเว้นปี ดังนั้นข้อมูลจึงจะใช้ซ้ า 2 ปี 

                                                      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด 

 

 

 

                                                          ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 

 ด้านสังคม (ชุมชนและครอบครัว) 

 
 
 
 
 

ค่าสถิติ (คะแนน Gini (0-1) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2556 ปี 2558 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2556 
ปี 

2558 
ปี 

2560 
อันดับ ปป. 

0.451 0.389 0.415 เพ่ิม 61 26 37 ลง 11 อันดับ 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
อันดับ ปป. 

82.22 71.64 73.13 เพ่ิม 60 57 59 ลง 2 อันดับ 
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 สรุปข้อมูลส าคัญด้านชุมชนและครอบครัวในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ 
1)  ลักษณะครอบครัวของจังหวัดอ านาจเจริญมีสัดส่วนของครัวครัวขยายเพ่ิมสูงขึ้น ในปี 2560 มีสัดส่วน

ของครอบครัวขยายร้อยละ 48.64 เพ่ิมขึ้นจาก ปี2559 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 47.29 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคม
ชนบทที่มีความเอ้ืออาทรกัน คนในจังหวัดมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เล็งเห็นความส าคัญในการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมและชุมชนสูง มีจ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรค่อนข้างมาก และมีการขับเคลื่อนชุมชน อ าเภอ จังหวัดที่
เข้มแข็ง 

                      ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนของครอบครัวขยาย 
 

       
        ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 
                                                                               ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 
 

   2) เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในอัตราที่ค่อนข้างต่ า แต่เพ่ือลดอัตราการกระท าผิดให้น้อยลง       
ให้มากที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาและมีแผนงานเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดการกระท าความผิดในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ 

 

 

 

 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
อันดับ ปป. 

47.49 47.29 48.64 เพ่ิม 14 13 4 ขึ้น 9 อันดับ 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 อัตรา ปป. ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
อันดับ ปป. 

99.98 99.98 99.99 เพ่ิม 3 1 3 ลง 2 อันดับ 

ค่าสถิติ (แห่ง) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
อันดับ ปป. 

277.90 274.70 230.20 ลดลง 5 6 15 ลง 9 อันดับ 

ค่าสถิติ (คดีต่อเยาวชนพันคน) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 2558 ปี 2559 

0.54 0.10 0.02 ลดลง 27 16 
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 ด้านความมั่นคง 
               (1) สถานการณ์ด้านการผลิตและแหล่งพักยาเสพติด 

  สถานการณ์ด้านการผลิตยาเสพติด ยังไม่ปรากฏพบแหล่งผลิตยาเสพติด ประเภทเฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ 
ทั้งการผลิตหัวเชื้อหรือการอัดเม็ดในพ้ืนที่ฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน ตรงข้ามอ าเภอชายแดนของจังหวัดอ านาจเจริญ แต่
พบว่ามีแหล่งพักยาเสพติดโดยเฉพาะ ยาบ้า และ ไอซ์ ที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ งผู้ค้ายาเสพติดฝั่ง
ประเทศเพ่ือนบ้าน จะลักลอบล าเลียงมาพักไว้ตามหมู่บ้านชายแดนริมฝั่งแม่น้ าโขง เกาะ ดอน กลางแม่น้ าโขง 

 
    (2) สถานการณ์ด้านการลกัลอบน าเข้ายาเสพติด 
      พ้ืนที่ชายแดนอ าเภอชานุมานยังเป็นพ้ืนที่ลักลอบน าเข้ายาเสพติดที่ส าคัญ ซึ่งจะมีการลักลอบน าเข้า

ทั้งยาบ้า ไอซ์ และกัญชาแห้ง จากฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านตรงข้าม จังหวัดอ านาจเจริญ เข้ามาทางอ าเภอชานุมานตาม
แนวพรมแดนล าแม่น้ าโขง 

 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการลักลอบน าเข้ายาเสพติด 
 - เครือข่ายการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดอ านาจเจริญ 
 - เครือข่ายการค้ายาเสพตืดพ้ืนที่ตอนใน ที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดพ้ืนที่ชายแดน 
 - ผู้ เสพและค้ายาเสพติดรายย่อยในพ้ืนที่ชายแดนที่ข้ามไปเสพและซื้อยาเสพติดในปริมาณไม่ 

มากนัก เพ่ือน ามาเสพและจ าหน่ายรายย่อยในพื้นท่ี 
 

 (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  จากการประเมินหมู่บ้านชุมชน รอบที่ 1/2561 (ณ มีนาคม 2561) พบว่าหมู่บ้านที่ระบาดรุนแรง 39

หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงจากการประเมินหมู่บ้าน รอบที่  1/2560  
(ณ มีนาคม 2560) จากเดิม 130 หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่พบการผลิตในพ้ืนที่ แต่มีการลักลอบน าเข้าจากประเทศเพ่ือน
บ้านบริเวณเขตอ าเภอชานุมาน ตามจุดจอดเรือ ท่าข้าม ชายป่า ริมแม่น้ าโขง ต าบลที่เป็นพ้ืนที่น าเข้าคือ ต าบลชานุ
มาน ต าบลโคกสาร และต าบลโคกก่ง ตามแนวชายแดน 38 กิโลเมตร เพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่อ่ืน พ้ืนที่พบปัญหาใน
ระดับรุนแรงคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ส าหรับอ าเภออ่ืน ๆ พบมีระบาดในระดับปานกลาง  

 

 (4) สรุปผลการด าเนินการจบักุมยาเสพติด 
  - ห้วงเดือน ตุลาคม – 25 กันยายน 2561 

จับกุม (คดี) ผู้ต้องหา 
(ราย) 

ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์  
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(ห่อ) 

สารระเหย 
(ถุง) 

กัญชาสด 
(ต้น) 

กระท่อม 
(ต้น) 

2,887 2,939 349,553 42.448 156 24 17 0 
 
  - ห้วงวันท่ี 1 – 23 กันยายน 2561 

จับกุม (คดี) ผู้ต้องหา 
(ราย) 

ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์  
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(ห่อ) 

สารระเหย 
(ถุง) 

กัญชาสด 
(ต้น) 

กระท่อม 
(ต้น) 

168 169 16,280 35.50 18 0 0 0 
                                        ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพตดิจังหวัดอ านาจเจรญิ 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนคดียาเสพติด 
 

 

 

 

 
                                สรุปข้อมูลส าคัญด้านความั่นคงในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ 

 

 
 

1) ปริมาณอุบัติเหตุรุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตค่อนข้างต่ า (อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน      
ท้องถนนต่อประชากรแสนคนในปี 2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากปี 2558)  

ตารางเปรียบเทียบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน 
 

 
 
 
 

            2) การเกิดคดีอาชญากรรมอยู่ในเกณฑ์ต่ า แต่มีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมในปี 2559 เพ่ิมขึ้นจาก       
ปี 2558 และมีค่าอันดับในระดับประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าคดีอาชญากรรมจะมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดยัง
อยู่ในระดับที่สูง 

 
 

ค่าสถิติ (คดี) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
อันดับ ปป. 

2,774 2,029 1,448 ลดลง 48 53 32 ขึ้น 21 
อันดับ 

ค่าสถิติ (รายต่อประชากรแสนคน) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
อันดับ ปป. 

17.60 18.66 18.35 ลดลง 7 8 4 ขึ้น 4 อันดับ 
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            ตารางเปรียบเทียบอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 
 

 

 

 

                      ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง 
 

 
 
 
        

 

3) จังหวัดมีการจัดการที่ดีท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

                 ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
       

                          ที่มา : ส านักบริหารสารสนเทศการประกัน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

4) แรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีจ านวนค่อนข้างมาก แสดงถึงการเข้าถึงสวัสดิการ        
ด้านการประกันสังคมของคนในจังหวัดอยู่ในระดับสูง  

 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีอยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานทั้งหมด 

 

 

 

        

 

 

 

 

ค่าสถิติ (คดีต่อประชากรแสนคน) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
อันดับ ปป. 

36 34 46 เพ่ิม 1 2 12 ลง 10 อันดับ 

ค่าสถิติ (คดีต่อประชากรแสนคน) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
อันดับ ปป. 

91.11 90.55 91.95 เพ่ิม 1 1 6 ลง 5 อันดับ 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 อัตรา ปป. ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
อันดับ ปป. 

99.97 99.97 99.97 - 11 10 4 - 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อัตรา ปป. ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
อันดับ ปป. 

11.29 10.69 11.53 เพ่ิม 7 7 5 ขึ้น 2 อันดับ 
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3) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรมีพ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตรถึงร้อยละ 51.68 ของพ้ืนที่ทั้งหมดประชาชนจึงมีความต้องการพ้ืนที่ที่ใช้ในการเกษตร จึงพบว่ามีปัญหา
ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่ไม่ชัดเจนทับซ้อนกับพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
พ้ืนที่ของตนเอง ส่วนใหญ่ปัญหาจะพบบริเวณที่เขตแนวกันชนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เขตแนวกันชนบริเวณรอยต่อ
เขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เขตวนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง ป่าสงวนแห่งชาติ  รวมทั้งพ้ืนที่ป่า สปก. เนื่องจากแนว
เขตของพ้ืนที่ไม่มีความชัดเจน  จังหวัดอ านาจเจริญจึงได้รับการร้องเรียนความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินจากประชาชน
อยู่บ้างพอสมควร 

ปัญหาด้านทรัพยากรดินที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญคือปัญหาเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ์และดิน
เค็มโดยเฉพาะปัญหาเรื่องดินเค็มมีแนวโน้มการแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้นซึ่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจาก
แหล่งเกลือมาจากหินเกลือใต้ดินน้ าใต้ดินเค็มหรือหินทรายหินดินดานที่อมเกลืออยู่ลักษณะอีกประการหนึ่งคือความ
เค็มจะไม่มีความสม่ าเสมอในพ้ืนที่ เดียวกันและความเค็มจะแตกต่างกันระหว่างชั้นความลึกของดิ นซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลลักษณะของดินเค็มที่สังเกตได้คือจะเห็นขุยเกลือขึ้นตามผิวดินและมักเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้
ท าการเกษตรหรือมีวัชพืชทนเค็มเช่นหนามแดงหนามปีและบริเวณที่ใช้ปลูกข้าวสังเกตได้จากอาการของต้นข้าวในพ้ืน
ที่ดินเค็มจะมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอกันต้นแคระแกร็นไม่แตกกอใบแสดงอาการซีดขาวแล้วไหม้ตายไปในที่สุด
ปกติแล้วจะพบข้าวตายเป็นหย่อมเป็นต้น  ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญพบพ้ืนที่ดินเค็มทั้งสิ้น 681,472 ไร่( ร้อยละ 34.49 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ) สัดส่วนพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาดินเค็มพบว่ามีการกระจายของดินเค็มในพ้ืนที่การเกษตรในทุกอ าเภอของ
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยพ้ืนที่ดินเค็มส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่สูง  ที่มีหินเกลือรองรับอยู่ข้างล่าง ไม่พบคราบเกลือบนผิว
ดิน จ านวน 454,733 ไร(่ร้อยละ 23.02 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ) รองลงมาเป็นที่ลุ่มที่มีเกลือน้อย พบคราบเกลือบนผิวดิน
น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ จ านวน  158,331  ไร่ (ร้อยละ 8.01 ) 

( ที่มา : รายงานสถานการณ์คณุภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2556,ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ) 

       - แนวโน้มทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

1) ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ าลงเนื่องจากแร่ธาตุอาหารในดินถูกชะล้างและมีการใช้ที่ดินในการ         
ท าการเกษตรเป็นเวลานานโดยไม่มีการบ ารุงดินส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าลง 
 2) ปัญหาดินเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นจากการที่ในพ้ืนที่มีดินที่มีศักยภาพในการ
แพร่กระจายของดินเค็มสูงจะเป็นปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวมทั้งจากลักษณะดินในพ้ืนที่มีเนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทรายและเป็นทรายจัดท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 
  3) ความขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งแนวเขตที่ดินที่ยังไม่มีความชัดเจนมีแนวโน้มว่าจะความ
รุนแรงมากข้ึน 
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 - ทรัพยากรน้ า 
จังหวัดอ านาจเจริญตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ ามูล โดยลุ่มน้ าโขง มีพ้ืนที่ประมาณ 720  ตาราง

กิโลเมตร และลุ่มน้ ามูลมีพ้ืนที่ประมาณ 2,510 ตารางกิโลเมตร จังหวัดอ านาจเจริญในส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล 
ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ าสาขา ดังแสดงในตาราง โดยพื้นที่ของลุ่มน้ าในจังหวัดสรุปได้ดังนี้ 

พื้นที่ลุ่มน้ าในจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ลุ่มน้ า ลุ่มน้ าสาขา พืน้ที่ในจังหวดัอ านาจเจริญ    
(ตร.กม.) 

พืน้ที่ลุ่มน้ า   
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลส่วนท่ี 3 ล าเซบก 1,335.59 3,665.36 36.44 

 ล าเซบาย 1,209.03 3,132.37 38.60 

รวม 2,544.62 6,797.73 37.43 
 

แม่น้ าสายหลักได้แก่  แม่น้ าโขงไหลผ่านอ าเภอชานุมาน ระยะทาง 38 กิโลเมตร ล าเซบก ไหลผ่านพื้นที่
อ าเภอเมือง  ลืออ านาจ  พนา  และหัวตะพาน  ระยะทาง  306 กิโลเมตร ล าเซบาย  มีต้นก าเนิดจากสันปันน้ าของลุ่ม
น้ าล าเซบายและลุ่มน้ าห้วยบังอ่ี ไหลผ่าน อ าเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเข้าสู่ เขตอ าเภอเมืองอ านาจเจริญและอ าเภอ    
หัวตะพานจังหวัดอ านาจเจริญ จากนั้นจะไหลผ่านอ าเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีบรรจบกับแม่น้ ามูลก่อนถึง  
อ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวมระยะทาง  243 กิโลเมตร 

แม่น้ าสายรองได้ แก่  ล าห้ วยละโอง  ล าห้ วยปลาแดก ล าห้ วย โพธิ์  ล าห้ วยกอก ล าห้ วยสี โท   
ล าห้วยจันลัน ล าห้วยพระเหลา ล าห้วยแซง ล าห้วยทม ล าห้วยตาเที่ยง ล าห้วยจิกเปา ล าห้วยทราย ล าห้วยคันแท 
    

            จังหวัดอ านาจเจริญ มีแหล่งน้ าชลประทาน อ่างเก็บน้ า จ านวน 4 แห่ง  และฝายทดน้ า ล าเซบาย จ านวน    
1 แห่ง ในปี 2553 ปริมาณน้ าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ า(Inflow) มีแนวโน้มลดลง จากปี พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลท าให้ปริมาณ
น้ าในอ่างเฉลี่ยและระดับน้ าในอ่างเฉลี่ยลดลงด้วย 

- อ่างเก็บน้ าห้วยพุทธอุทยาน  อ าเภอเมือง  มีความจุ 19.32  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนที่รับ 
ประโยชน์  14,214  ไร่   

- อ่างเก็บน้ าห้วยโพธิ์  ความจุ  7.438  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพื้นท่ีรับประโยชน์  4,743  ไร่   
- อ่างเก็บน้ าร่องน้ าซับ  ความจุ  0.026  ล้านลูกบาศก์เมตร  พ้ืนที่รับประโยชน์  420  ไร่   
- อ่างเก็บน้ าห้วยสีโท  ความจุ  10.6  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์  7,700  ไร่   
- ฝายทดน้ าล าเซบาย  เก็บกักน้ าในล าห้วย  12.2  ล้านลูกบาศก์เมตร 
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ปริมาณน้ าบาดาล 
จังหวัดอ านาจเจริญมีบ่อบาดาล รวม 938 บ่อ แบ่งเป็นบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 94 บ่อ บ่อสังเกตการณ์ 

จ านวน 9 บ่อ และบ่ออุปโภค-บริโภค จ านวน 938 บ่อ น้ าที่สูบขึ้นมาใช้จากบ่อบาดาลและบ่อน้ าตื้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอ านาจเจริญ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 12ล้าน ลบ.ม./ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของปริมาณน้ า
บาดาลที่สามารถพัฒนาได้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูลโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่าประมาณ 23ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้งนี้ 
การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ไม่ควรน ามาใช้จนใกล้เคียงกับศักยภาพ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความเค็ม และอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของความเค็มด้วย 

ที่มา : ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 11 (อุบลราชธานี)  2559 

ความต้องการใช้น้ า 
ความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและอนาคตของพ้ืนที่ลุ่มน้ าในจังหวัดอ านาจเจริญ ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ได้

แบ่งออกเป็น3ประเภท คือ 1) ความต้องการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 2) ความต้องการน้ าเพ่ือ
การเกษตร และ 3) ความต้องการน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม  ส าหรับความต้องการน้ าเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าและ
เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ าซึ่งเป็นปริมาณน้ าที่ไม่ได้ถูกใช้ให้หมดไปแต่เป็นปริมาณน้ าที่เหลือปล่อยทิ้งไปทางด้านท้าย
น้ า และได้น ามารวมไว้ในการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ าด้วยผลการประเมินความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและอนาคตใน
กิจกรรมหลักท้ัง 3 ประเภท สรุปได้ดังนี้  
 

ตารางแสดงความต้องการน้ าของจังหวัดอ านาจเจริญเฉลี่ยรายปี (ข้อมูลปี 2546) 
 

กิจกรรม 
ความต้องการน้ าของ จ.อ านาจเจริญเฉลี่ยรายปี (ล้าน ลบ.ม.) 

พ.ศ.2546 สภาพอนาคต (พ.ศ.2575) 

อุปโภคบรโิภคและการท่องเที่ยว 14.26 26.24 

การเกษตรในเขตชลประทาน 82.25 277.70 

อุตสาหกรรม 0.59 1.69 

รวม 97.10 305.63 

                                                  ( ที่มา: แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตพื้นทีลุ่่มน้ ามลู                                       
                  :จังหวัดอ านาจเจรญิ, ปี 2548 ; กรมทรัพยากรน้ า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) 

 

ปัญหาด้านทรัพยากรน้ า 
 - ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ า 

1) ศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนมีจ ากัดไม่มีศักยภาพในการพัฒนาอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ที่จะมีผลในระดับลุ่มน้ าสาขาอีกทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดอ านาจเจริญเป็นพ้ืนที่การเกษตรคิดเป็น
ร้อยละ 78 ของพ้ืนที่จังหวัดจึงมีข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานลักษณะสมบูรณ์แบบ ส าหรับพ้ืนที่
เกษตรกรรมส่วนที่เหลือ จะเป็นลักษณะการใช้น้ าท่า หรือเก็บกักน้ าไว้ในพ้ืนที่ โดยก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้ าหรือการ
ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งสามารถเสริมปริมาณน้ าในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ส่วนในฤดูแล้งไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ 
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2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หรือบ่อน้ าบาดาลสาธารณะ และอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กที่รวมถึงระบบสูบน้ าเพ่ือชลประทานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อสร้าง แล้วถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดูแลซึ่งมีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้และขาดงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษา ท าให้ระบบท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดระบบการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ าด้วย 
                  3) ความต้องการใช้น้ ามีมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชน และจังหวัดอ านาจเจริญมี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทั้งทางภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวรวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทั้งการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   ท าให้ปริมาณน้ าที่เก็บกักได้และความต้องการในการใช้น้ าไม่สมดุลกัน 
 4) ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ าผิวดินเนื่องจากขาดการดูแลรักษาเช่นการพังทลายบริเวณริม
ตลิ่งท าให้ล าน้ าตื้นเขินการเกิดสันดอนจากการสะสมของตะกอนดินการมีวัชพืชน้ าหนาแน่นขัดขวางการไหลของ
กระแสน้ าการก่อสร้างบริเวณริมฝั่งแม่น้ าและการบุกรุกเพ่ือใช้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ ารวมทั้งมีการพัฒนาและใช้ประโยช น์
แหล่งน้ าโดยไม่พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพลุ่มน้ า 
 

                - ปัญหาน้ าท่วม 
ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักในพ้ืนที่ ซึ่งท าให้เกิดน้ าท่วม      

ในพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชนริมฝั่งล าน้ า แต่ไม่ได้เกิดเป็นประจ าและไม่ได้เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ 
                  แต่จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ าท่วมตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 - 2552 พบว่า
พ้ืนที่ที่ เกิดความเสียหายมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกปี และมีพ้ืนที่ความเสียหายในทุกอ าเภอของจังหวัด
อ านาจเจริญ จึงนับได้ว่าปัญหาน้ าท่วมของจังหวัดอ านาจเจริญยังเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน
รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนมี
สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากการระบายน้ าของล าน้ าช้าซึ่งอาจจะเกิดจากมีการสะสมของตะกอนและการก่อสร้างกีด
ขวางทางน้ า 
 การด าเนินงานด้านทรัพยากรน้ าที่ผ่านมา 

 1) การด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กได้แก่เขื่อน ฝายอ่างเก็บน้ า
โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของกรมชลประทานและมีอ่าง
เก็บน้ าขนาดกลางในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็กเช่นอ่างเก็บน้ า
ฝายทดน้ าแหล่งน้ าในไร่นากระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่    โดยจังหวัดอ านาจเจริญมี4โครงการความ
จุรวม 37.789 ล้านลบ.ม. พ้ืนที่โครงการ27,216 ไร่ 

2) การด าเนินการป้องกันและดูแลรักษาแหล่งน้ าโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจสร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ า 
 3) การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 เรื่องนโยบายและแผนอนุรักษ์
และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ าคูคลองโดยในระดับจังหวัดได้ท าการส ารวจและจัดล าดับความส าคัญของแม่น้ าคูคลอง
ในพ้ืนที่แล้วและได้มีการด าเนินงานมาระยะหนึ่ง 
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      ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
                     1) ทรัพยากรป่าไม ้
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ท ากิน ที่อยู่อาศัยและโครงการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเช่นการก่อสร้างเข่ือนฝายถนนเป็นต้นรวมทั้งการส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการที่ขอใช้
พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ป่าไม้ของอ านาจเจริญที่คาดว่าจะถูกบุกรุกเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ,           
วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง , ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่อ าเภอชานุมาน อ าเภอเสนางคนิคม และอ าเภอปทุมราชวงศา 

- สภาพป่าเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการใช้ประโยชน์มากเกินขีดความสามารถในการรักษาความสมดุลไว้ได้เช่น
การลักลอบตัดไม้ เก็บหาของป่า ล่าสัตว์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยไม่ค านึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

- การลักลอบตัดไม้ที่มีค่าเพ่ือน าไม้ที่มีค่าที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ประดู่ เป็นต้น  ไปขายในประเทศและ
โดยเฉพาะต่างประเทศจะมีค่ามหาศาล  จึงเป็นสาเหตุที่มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า เนื่องจากสภาพพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ที่มีค่าเหล่านี้ 

- อัตราการเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบมากที่สุดคือการหา
ของป่า รองลงมาคือการล่าสัตว์ และการเผาไร่ และช่วงที่เกิดไฟป่ามากที่สุดคือช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี
เนื่องจากเป็นฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูง มีความแห้งแล้ง ไม่มีฝนตก 

 
 
  
 

 พื้นทึ่คงเหลือ

  (ไร่)

   882,446.50    300,357.43              582,089.07

        578,924.50        174,750.43                      404,174.07
1 ป่าดงค าเดือยแปลงท่ี 1 * อ าเภอชานุมาน             216,890.50             37,490.92                         179,399.58
2 ป่าดงหวักองและป่าดงบกัอ่ี เมือง , เสนางคนิคม

 ,ปทมุราชวงศา

           195,181.00             20,810.25                         174,370.75

3 ป่าหนองลุมพุก พนา                5,487.00               5,396.90                                  90.10

4 ป่าหนองหลุบและป่าดงปู่ ตา หวัตะพาน              12,781.00             11,920.56                                860.44

5 ป่าดงป่ายางและป่าดงปู่ ตา ลืออ านาจ                3,400.00               3,243.14                                156.86

6 ป่าโคกสองสลึง พนา , ปทมุราชวงศา              22,850.00             17,303.25                             5,546.75

7 ป่าฝนแสนห่า พนา                9,450.00               4,793.00                             4,657.00

8 ป่าดงใหญ่ หวัตะพาน              32,250.00               5,760.91                           26,489.09

9 ป่าโคกโสกใหญ่ พนา                8,904.00               6,416.40                             2,487.60

10 ป่าดงหวักองและป่าดงปอ เมือง              57,969.00             51,228.50                             6,740.50

11 ป่ารังงาม ปทมุราชวงศา                6,250.00               5,845.22                                404.78

12 ป่าดงหนองบวัแปลงท่ี 1 หวัตะพาน                5,312.00               2,659.00                             2,653.00

13 ป่าดงนางชีและป่าข้ีแสน พนา                2,200.00               1,882.38                                317.62

          43,125.00                         43,125.00
1 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบวั ชานุมาน , เสนางค

นิคม

 30 ธนัวาคม 2535              43,125.00                          -                             43,125.00

17,434.00         -                    17,434.00                      
1 วนอุทยาน       ภูสิงห์-    ภูผาผ้ึง  เมือง , ปทมุราชวงศา  26 สิงหาคม 2539 17,434.00            -                      17,434.00                         

ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 242,963.00       125,607.00      117,356.00                    
1 ป่าดงบกัอ่ีฝ่ังซา้ยห้วยทม ชานุมาน  12 พศจิกายน 2506 154,057.00          64,533.00           89,524.00                         

2 ป่าดงหวักองแปลง1 เมือง  12 พศจิกายน 2506 38,281.00            25,387.00           12,894.00                         

3 ป่าดงหวักอง เมือง  12 พศจิกายน 2506 50,625.00            35,687.00           14,938.00                         
ท่ีมา:ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 สาขาอุบลราชธานี

 “ป่า” ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  “หมายความว่าท่ีดินท่ียงัมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน” 

หมายเหตุ :    1.   *เป็นป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีพ้ืนท่ีคาบเก่ียว 2 จงัหวดั   เน้ือท่ีปรากฎน้ีเฉพาะส่วนท่ีอยู่ในท้องท่ีจงัหวดัอ านาจเจริญ 

2. ป่าดงหัวกองและป่าดงบกัอ่ี  (อ าเภอเนางคนิคม ) พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบวัทบัซอ้นประมาณ  20,937 ไร่ 

3. วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผ้ึง  ทบัซอ้นกบัป่าดงหัวกองและป่าดงบกัอ่ี  เน้ือท่ี 17,434  ไร่ 

4. ป่าไมถ้าวร  3ป่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมป่าไมน้ าไปด าเนินการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

5. ป่าดงบกัอ่ีฝ่ังซา้ยห้วยทม  (อ าเภอชานุมาน) พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบวัทบัซอ้นประมาณ 22,177  ไร่ 

 พืน้ทีจ่ังหวัดอ านาจเจริญ 1,975,871  ไร่  เป็นพืน้ทีป่่าไม้ 582,089.07 หักพืน้ทีท่บัซ้อนประมาณ 60,559  ไร่เหลือพืน้ทีป่่า 521,530.07 ไร่   

 คิดเป็นพืน้ทีป่่าไม้ 26.40 %ของพืน้ทีจ่ังหวัดอ านาจเจริญ

ที่ตั้งป่า/ท้องที่อ าเภอ

อุทยานแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นที่ป่าจังหวดัอ านาจเจริญ 
ล าดับ

ที่

ช่ือป่า กฎกระทรวงฉบับที่  เนื้อที่ทั้ งหมด 

(ไร่)

 พื้นที่มอบ สปก.

 (ไร่)

รวมพื้นที่ทั้งหมด

ป่าสงวนแห่งชาติ

วนอุทยาน
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  เนื่องจากพ้ืนที่ป่าของจังหวัดอ านาจเจริญได้ลดลงท าให้จ านวนสัตว์ป่าได้ลดลงตามไปด้วยเพราะขาดพ้ืนที่อยู่
อาศัยและแหล่งอาหาร  จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ จะเห็นได้ว่าไม่พบสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่แต่อย่าง
ใด จะพบสัตว์ป่าที่มีขนาดกลางและเล็กเท่านั้น  การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าส่วนใหญ่จึงเป็นการน าสัตว์ป่าขนาดเล็กที่ยัง
มีปริมาณมากพอสมควรมาน ามาประกอบอาหารด ารงชีวิตและบางครั้งก็จะน ามาขาย  เช่น  แมลงป่าต่างๆ  งูบางชนิด  
เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในปี 2558 – 2560 จะพบว่าสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่ลดลงทุกปี ทั้งนี้พ้ืนที่ป่าในที่นี้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น
ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฎล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่า โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่
ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่สวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวน
ปาล์ม ซึ่งสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัจจัยเหตุของการชะล้าง พังทลายของดินที่
เกิดจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของจังหวัด 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด 

           
                                                         ที่มา : ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ส านักจดัการทีด่ิน กรมปา่ไม้ 

 

ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวม
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์รายจังหวัด  เพ่ือประเมินสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11       
มีเป้าหมายในการรักษาพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ไว้ไม่ให้น้อยกว่าร้อยละ 19 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ โดยพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในปัจจุบัน  หมายรวมถึง 

1) พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2503  

2) พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
3) พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนประเทศไทย  
ทั้งนี้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์รายจังหวัด ยังไม่นับรวมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอาณาเขตครอบคลุมหลายจังหวัด เนื่องจาก

ไม่สามารถจ าแนกพ้ืนที่เป็นรายจังหวัดได้ 
 
 
 
 
 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2558 
ปี 
2559 

ปี 
2560 

อันดับ ปป. 

10.59 10.50 10.01 ลดลง 54 54 55 ลง 1 อันดับ 
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จากข้อมูลดังกล่าวสัดส่วนพื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ของจังหวัดอ านาจเจริญมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
คือ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 2.58 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 2.71 ในปี 2560 
 

ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นที่จังหวัด 
 

       ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 2. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - สถานการณ์คุณภาพน้ าผิวดิน 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญและส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
อุบลราชธานี ได้ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน  2 สาย ได้แก่ 
ล าเซบาย และห้วยปลาแดก ซึ่งจากผลของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์จากล าน้ า พบว่า  ล าเซบาย คุณภาพน้ า
จัดอยู่ในประเภทที่ 3 และ 4 ส่วนห้วยปลาแดก คุณภาพน้ าต่ ากว่ามาตรฐานประเภทที่ 3 บริเวณที่ผ่านแหล่งชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ    

 ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า คุณภาพน้ าเริ่ม
เสื่อมโทรม  โดยมีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะล าเซบายและห้วยปลาแดกบริเวณที่ไหลผ่านแหล่งชุมชนซึ่งมีการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการน ามาใช้ประโยชน์ของประชาชนได้ สาเหตุหลักที่ท าให้คุณภาพน้ า
แหล่งน้ าผิวดินเสื่อมโทรมนั้น ส่วนใหญ่มาจากน้ าเสียชุมชนที่มีองค์ประกอบ ส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์สาร เมื่อระบายลงสู่
แหล่งน้ าโดยไม่ได้ผ่านการบ าบัดจะท าให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าลดลง  มีความสกปรกในรูปอินทรีย์สารเพ่ิมขึ้น 
และมีแบคทีเรียเพิ่มข้ึน จากการตรวจวัดคุณภาพน้ าที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินส่วนใหญ่เกิดจาก
การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(TCB) และความสกปรกในรูปอินทรีย์(BOD) 
พารามิเตอร์คุณภาพน้ าที่เป็นปัญหาทั้งหมดพบว่ามีจ านวน  8 พารามิเตอร์โดยส่วนใหญ่คือแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3-N) ร้อยละ 71.6 รองลงมาคือความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)ร้อยละ 49.7 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) ร้อยละ 16.1 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (FCB) ร้อยละ 9.0 ออกซิเจนละลายน้ า (DO) ร้อยละ 3.2 
และโลหะหนักได้แก่สังกะสี (Zn) ร้อยละ 1.3 แมงกานีส (Mn) ร้อยละ 0.6 และสารหนู(As) ร้อยละ 0.6 

 

 

 

 

 

 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2558 
ปี 
2559 

ปี 
2560 

อันดับ ปป. 

2.58 2.58 2.71 เพ่ิม 59 59 58 ขึ้น 1 อันดับ 
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ตารางแสดงคุณภาพล าเซบายในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ประเภทแหล่งน้ าท่ี
ก าหนดตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ 

รหัสสถานี ที่ต้ัง ประเภทแหล่งน้ าผิว
ดินที่ตรวจวัดได้ 

พารามิเตอร์ที่เป็น
ปัญหา (ค่าเฉลี่ย) 

 LSB01 ล าเซบายต.น้ าปลีกอ.เมือง 

จ.อ านาจเจริญ 
3 - 

- LSB02 บ้านท่ายางชุมต.ค าพระ 

อ.หัวตะพานจ.อ านาจเจริญ 
5 - BOD (2.1 มก./ล.) 

- NH3-N  
(0.52 มก./ล.) 

หมายเหตุ 
1) ค่า BOD ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ก าหนดให้มีค่าไม่เกินกว่า 2.0 

มิลลิกรัมติอลิตร (มก./ล.) 
2) ค่า NH3ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2, 3 และ 4 ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน

กว่า 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) 

หมายเหตุ  * การจัดประเภทคุณภาพน้ าผิวดิน สามารถดูได้จากตารางดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน * 
คุณภาพน้ าผิวดิน หน่วย 

ประเภทคุณภาพน้ า 
1 2 3 4 5 

ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล. ธ    6.0  4.0   2.0 - 
บีโอดี (BOD) ” ธ     1.5  2.0   4.0 - 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total 
Coliform Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/100 
มล. 

(MPN/100ml) 

ธ   
5,000 

   
20,000 

- - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

” 
ธ   

1,000 
  4,000 - - 

ที่มา : * ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2537 
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จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผวิดินอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ า
ผิวดิน พบว่า ในปีงบประมาณ 2553 ล าเซบายเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และห้วยปลาแดก เป็นแหล่งน้ าที่
มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าจ านวน 3 สถานี คุณภาพน้ าจัดอยู่ในประเภท 2 -5  ซึ่ง
คุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานจัดอยู่ในประเภทที่2 (ดี) มี 4 ตัวอย่าง(33.33%)  และอยู่ในประเภทที่ 3(พอใช้) จ านวน 2 ตัวอย่าง
(16.7%) ส่วนคุณภาพน้ าที่ไม่ได้มาตรฐานจัดอยู่ในประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) จ านวน 5 ตัวอย่าง (41.7%)  และจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 5 (เสื่อมโทรมมาก) จ านวน 1 ตัวอย่าง (8.3%) 

ห้วยปลาแดกตรวจวัดจ านวน 2 สถานีในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ   มีคุณภาพน้ า อยู่ในเกณฑ์ดี 
จ านวน 1 สถานี และเสื่อมโทรม จ านวน 1 สถานี (ค่าเฉลี่ย WQI ของทั้ง 2 สถานี อยู่ในเกณฑ์พอใช้) โดยมีพารามิเตอร์
คุณภาพน้ าที่มีร้อยละของการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 มากที่สุด คือค่า
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) (ร้อยละ 63) ส่วนผลการตรวจวัดโลหะหนัก จ านวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่แคดเมี่ยม (Cd) 
โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) (ปรอท 
ตรวจวัดเฉพาะสถานี HP02 บ้านโคกข่าย ต าบลไก่ค า) พบโลหะหนักที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน คือปรอท 
ในจุดตรวจวัดHP02 ไตรมาตรที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (0.0036 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีรายละเอียดในตาราง) 

  - ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  1) ขยะมูลฝอย 
  จังหวัดอ านาจเจริญมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 131,256.06 ตัน/ปีจ านวน อปท. ที่มีการให้บริการ 36 แห่ง 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ 46 ,886.08 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่เก็บขนไปจ ากัด 31 ,999.55 ตัน/ปี 
ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ 14 ,886.53 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้อง 31 ,999.55 ตัน/ปี การน าไปใช้ประโยชน์ 
5,624.65 ตัน/ปี การน าไปจ ากัด 26,374.90 ตัน/ปี  landfill 25,955.15 ตัน/ปี Incineratot 419.75 ตัน/ปี จ านวน 
อปท. ที่ไม่มีการให้บริการ  27 แห่ง ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ 26 ,842.10 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่ถูก
น าไปใช้ 3 ,080.60 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้อง 23,761.50 ตัน/ปี  ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
23,591.78 ตัน/ปี จังหวัดอ านาจเจริญ มีบ่อจ ากัดขยะมูลฝอย จ านวน 17 แห่งในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม จ านวน 840.00 ตัน และในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง จ านวน 44,155.50 ตัน ปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้างลดลงคิดเป็นร้อยละ 98.10 มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพียง 1  แห่ง คือ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ (รับโอนจากเทศบาลเมืองอ านาจเจริญเมื่อปี พ.ศ. 2556) เป็น
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) ได้รับงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ที่บริเวณดงสีบู ต าบลไก่ค า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มี
พื้นที่ 98 ไร่ มีระยะทางห่างจากเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีระบบการก าจัดขยะแบบฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาล อปท. ที่รับผิดชอบ คือ อบจ.อ านาจเจริญ  โดยมีเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลน าขยะมาร่วม
ก าจัดจริงรวมจ านวน 18 แห่ง ระบบก าจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญด าเนินการ
โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า มีการเดินระบบได้ปกติแต่จากที่มีปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
ท าให้มีปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ ยังมีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดการคัดแยกจากต้นทาง 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบปัญหาการทิ้งขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม มีการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง ท าให้การ
ก าจัดขยะจะต้องมีการเพิ่มปริมาณเคร่ืองจักรกลและคนงานขึ้น เพื่อให้การจัดการกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ผลการ
ประเมินระบบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 
 
 
 



- 81 - 
 

               แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
 

  2) การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ พบว่า เทศบาลทั้ง 24 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 39 แห่ง มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ จ านวน 59.78 ตัน/วัน(คิดเป็นร้อยละ 17.17
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) มีปริมาณขยะรีไซเคิล 48.21 ตันต่อวัน โดยกิจกรรมที่ด าเนินการส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมในลักษณะการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการแล้วสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ กิจกรรมของร้านรับซื้อของเก่า การคัด
แยกขยะจากพนักงานประจ ารถเก็บขนขยะ และการคัดแยกขยะจากบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส่วนกิจกรรม
อย่างอ่ืน เช่น การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมัก ธนาคารขยะ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ และขยะแลก
ของ/แลกไข่ มีการด าเนินงานค่อนข้างน้อย  
 

  3) การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน 
  จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 ของกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดอ านาจเจริญ มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 63 แห่ง (ไม่นับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเนื่องจากไม่ได้บริการ
รวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน) มีการให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 39 แห่ ง คิด เป็นร้อยละ 62 และ 
ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉพาะใน
พ้ืนที่ อปท.ที่มีบริการ168.2 ตันต่อวัน มีการน าขยะไปใช้ประโยชน์เฉพาะในพ้ืนที่ อปท.ที่มีบริการ 68.21 ตันต่อวัน 
ดังนั้น จึงมีปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดในพ้ืนที่ อปท.ที่มีบริการรวมทั้งหมด 108.44 ตันต่อวัน โดยน าไปก าจัด
อย่างถูกหลักวิชาการ 63.59 ตันต่อวัน และก าจัดแบบไม่ถูกหลักวิชาการ 44.85 ตันต่อวัน 
 

  4) ของเสียอันตรายชุมชน 
     - อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของเสียอันตรายชุมชน 
   จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน : 
เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลต าบล 3.217 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนต าบล 2.306 กิโลกรัมต่อคนต่อปี: กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555) พบว่าจังหวัด
อ านาจเจริญมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน  973 ตันต่อปี  
 

  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาของเสียอันตรายชุมชนที่เป็นกลุ่มหลอดไฟ (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายกลุ่มหลอดไฟ : เทศบาลนคร 0.100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล 0.095 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนต าบล 0.087 กิโลกรัมต่อคนต่อปี:กรมควบคุมมลพิษ ปี  2551) พบว่าจังหวัด
อ านาจเจริญมีปริมาณของเสียอันตรายกลุ่มหลอดไฟ รวม 33 ตันต่อปี  ทั้งนี้ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภท
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment : WEEE)  
(พิจารณาจากอัตราการเกิดWEEE: เทศบาลนคร 9.154กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง 8.699 กิโลกรัมต่อคนต่อ
ปี เทศบาลต าบล 6.366 กิโลกรัมต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนต าบล 5.235 กิโลกรัมต่อคนต่อปี: กรมควบคุม
มลพิษ ปี 2555) พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญ มีปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2,125 ตันต่อปี 
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  - การรวบรวมและก าจัดของเสียอันตรายชุมชน 
  จังหวัดอ านาจเจริญยังไม่มีระบบการบริหารจัดการของเสียอันตราย พบว่า ส่วนใหญ่ยังถูกทิ้งปะปน
กับมูลฝอยทั่วไป แม้ว่าบางท้องถิ่นมีการรณรงค์การคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก ขยะมูลฝอยทั่วไป แต่ยังมี
ข้อจ ากัดในการรวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยมีการวางแผนจัดตั้งศูนย์รวบรวมของ
เสียอันตรายชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ Cluster ทัง้ 4 แห่ง แล้วน าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป 
 

  5) มูลฝอยติดเชื้อ 
   - อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยติดเชื้อ 
   จากการส ารวจข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี พบว่า 
จั งหวัดอ านาจเจริญ  มีปริมาณ มูลฝอยติด เชื้ อ  จ านวน  161.7 ตัน/ปี  จากโรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน  
7 แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 3 แห่ง มีปริมาณ มูลฝอยติดเชื้อ 123 ตันต่อปี  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 84 แห่ง คลินิกเอกชน และ คลินิกรักษาสัตว์ มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 38.7 ตันต่อปี  
  

  - การรวบรวมและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
   จังหวัดอ านาจเจริญไม่มีศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม โดยมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่จะถูกน าไปก าจัดที่
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางแห่งได้ว่าจ้าง
บริษัทเอกชนเก็บขนและก าจัดได้แก่โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาลหัวตะพานได้ว่าจ้างบริษัท เค วาย คอน
สตรัคชั่นโรงพยาบาลปทุมราชวงศาได้ว่าจ้างบริษัท ส.เรืองโรจน์ สระบุรี ส่วนโรงพยาบาลลืออ านาจ โรงพยาบาลพนา 
และโรงพยาบาลเสนางคนิคม ส่งไปก าจัดที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินช าราบ นอกจากนี้โรงพยาบาล
ชานุมานก าจัดเองในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 
        ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีอยู่ 84 แห่ง มีการจัดการร่วมกับโรงพยาบาล
ภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล (CUP) และมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกและคลินิกรักษาสัตว์ บางส่วนมี
บริษัทเอกชนรับเก็บและขนส่งไปก าจัดกับบริษัทเอกชน 

การด าเนินงานเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ได้มากขึ้ น  ท าให้ ปัญ หาขยะตกค้ างน้ อยลง แต่ยั งมี ปัญ หาก าจั ดขยะมูลฝอยไม่ ถู กสุ ขลั กษณ ะอยู่ มาก   
แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ยังมีหลายพ้ืนที่ที่ ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ และยังมีท้องถิ่นหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะตามที่ได้
ออกแบบไว้ได้ และบางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ 

สถานการณ์การจัดการขยะชุมชนได้อย่างถูกสุขาภิบาล รวมถึ งการเพ่ิมมูลค่าด้วยการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ของจังหวัดอ านาจเจริญยังมีค่อนข้างน้อย และในปี 2560 ยังมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2559 
อีกด้วย  ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องก็ยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน และเป็นที่น่าสังเกตุ
ว่าสัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องในปี 2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเป็นอย่าง
มากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2559 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการเรื่องขยะของจังหวัดยังท า
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร   
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สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
      

ที่มา : ข้อมูลส ารวจขยะมูลฝอย รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย (ภาคผนวก) 
 ฝ่ายเผยแพร่และประชาสมัพันธ์กรมควบคุมมลพิษ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
 

                  

 

            
คุณภาพอากาศและระดับเสียง 

  1) คุณภาพอากาศ 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 24 ชั่วโมงโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศHigh Volume Air Sampler ตรวจวัดรวม 14 ครั้งในช่วง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2559 พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10  มีค่าอยู่ในช่วง 0.056 – 0.131 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่น PM10 ที่ตรวจวัดได้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่  10 พ.ศ.2538 ซึ่งก าหนดให้มีค่าเฉลี่ย
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมงไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบค่า PM10 สูง
เกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  1 ครั้งบริเวณจุดตรวจวัด ด้านหน้าโรงพยาบาลอ านาจเจริญอ าเภอเมืองจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 

จุดตรวจวัด 
สถานที ่ วันที่ เวลา (24 ชม.) ผลการตรวจวัด 

PM10 (มก./ลบ.ม. 
รพ.อ านาจเจริญ 18 - 19 มี.ค.59 10.10 น. 0.131* 

19 - 20 มี.ค.59 10.30 น. 0.116 
20 - 21 มี.ค.59 10.50 น. 0.117 

หมายเหตุเครื่องหมาย * คือค่า PM10 ที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 
10 พ.ศ. 2538 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

ที่มา : รายงานสถานการณค์ุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2558 
ปี 
2559 

ปี 
2560 

อันดับ ปป. 

5.29 34.03 23.64 ลดลง 67 19 55 ลง 36 อันดับ 

ค่าสถิติ (ร้อยละ) ค่าอันดับใน 76 จังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 อัตรา ปป. ปี 

2558 
ปี 
2559 

ปี 
2560 

อันดับ ปป. 

34.13 75.25 55.64 ลดลง 45 8 49 ลง 41 อันดับ 
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 2) คุณภาพเสียง 

   เนื่องจากจังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่อีกทั้งยังเป็นจังหวัดทีมีขนาดเล็กและการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองยังไม่มากรวมทั้งไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพเสียง ซึ่งจากการ
รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ
มลพิษทางเสียงแต่อย่างใด 

ศักยภาพพลังงาน 
 พลังงานทดแทน 

ตารางท่ี 0-1 ภาพรวมของศักยภาพเชิงพลังงานของพลังงานทดแทนในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

ปี พ.ศ. ศักยภาพเชิงพลังงานในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

ชีวมวลแข็ง ก๊าซชีวภาพ ขยะ น้ า ลม แสงอาทิตย ์

มูลสตัว ์ น้ าเสียอุตสาหกรรม ขยะเผาไหม ้ ขยะฝังกลบ 

2556 59.6649 2.0321 - 12.5471 2.5805 - - 40,651.1121 

2557 66.9767 1.7890 - 24.2578 4.9890 - - 72,809.1136 

2558 67.798 1.6376 - 18.9434 3.8960 - - 143,535.30 

2559 68.0964 1.5050 - 18.9028 3.8877 - - 18,800,897 

2560 36.6490 1.9120 - 19.8956 4.5896 - - 45,539.65 

2561 36.6490 1.9120 - 20.1487 5.879 - - 45,539.65 

  เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ. 2559 พบว่าภายในจังหวัดมีศักยภาพพลังงานทดแทนมากที่สุดโดยไม่นับรวม
พลังงานแสงอาทิตย์ คือ ชีวมวลแข็งมีค่า 68.0964  ktoe คิดเป็นร้อยละ 98.36 รองลงมาคือขยะเผาไหม้มีค่า 
24.25 ktoe คิดเป็นร้อยละ 1.29 ดังแสดงในรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 0-1แผนภูมิแสดงสัดส่วนศักยภาพเชิงพลังงานทดแทนของภายในจังหวัดในปี พ.ศ. 2561 

ชีวมวลแข็ง 

ประเทศไทยมีการท าเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งนอกจาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้แล้วยังมีผล
พลอยได้เกิดขึ้นคือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือชีวมวลแข็งจาการเกษตร ที่สามารถน าไปใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ตารางที่ 2-2 แสดงค่าศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็งจ าแนกตามชนิด และ
ชิ้นส่วนที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน จากผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัด และศักยภาพ
เชิงพลังงานจากชีวมวลแข็งทั้งหมดภายในจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2560 

  

ชีวมวลแข็ง
93.75%

ก๊าซชีวภาพ มลูสตัว์
1.09%

ก๊าซชีวภาพ น า้เสีย
อตุสาหกรรม, 0.00%

ขยะ ขยะเผาไหม้
1.90% ขยะ ขยะฝังกลบ

3.26%
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ตารางท่ี 0-2 ศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็ง จ าแนกรายปี 2561 

ชนิดพลังงาน พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อ้อย ใบอ้อย 4.03 3.66 3.73 20.01 21.52 22.08 

ชานอ้อย 0.35 0.32 0.33 1.75 1.89 1.93 

ข้าว ฟางข้าว 20.54 20.28 24.79 25.06 20.84 24.89 

แกลบ 10.71 10.58 12.93 13.07 10.87 12.98 

ข้าวโพด ซังข้าวโพด 0.85 1.25 2.35 3.56 5.6 9.8 

มันส าปะหลัง เหง้า  1.62   2.26   1.94   1.49   2.50   2.62  

ปาล์มน้ ามัน กะลาปาล์ม 0.02 0.07 0.67 0.97 1.64 1.97 

ก้านปาล์ม 35.70 50.78 511.44 740.86 1,257.20 1,509.25 

ทะลายปาล์ม 4.5 8.81 88.74 128.54 218.13 261.86 

เส้นใยปาล์ม 0.23 0.69 6.93 10.05 17.05 20.46 

ถั่ว ถั่วลิสง 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 

ถั่วเหลือง 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ไม้ ฝุ่นไม้และขีเ้ลื้อย 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 

เศษไม ้ 0.08 0.19 0.24 0.36 0.49 2.1 

มะพร้าว กะลามะพร้าว 0.7 1.3 1.6 1.8 1.9 2.3 

ทะลายมะพร้าว - - - - - - 

ทางมะพร้าว - - - - - - 

เปลือกมะพร้าว 0.8 1.3 1.6 1.8 1.9 2.0 

รวม 79..46 101.95 657.42 949.3 1561.72 1874.49 

(ที่มา : www.thaienergydata.in.th) 

 

 

http://www.thaienergydata.in.th/
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รูปที่ 0-2 ศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็งแยกตามชนิดปี 2561 

รูปที่ 2-2 แสดงศักยภาพพลังงานจากชีวมวลแข็งที่สามารถผลิตได้ในปี พ.ศ.2561 ทั้งจังหวัดเป็นจ านวน 
1,874.49 ktoe จะเห็นได้ว่าภายในจังหวัดมีศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็ง จากปาล์มน้ ามันมากที่สุด คือ  
1,793.55 ktoe รองลงมาคือข้าว 37.87ktoe 

ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 

มูลสัตว์ และน้ าเสียอุตสาหกรรมสามารถน ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพที่น าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตารางที่ 
2-3 แสดงรายละเอียดปริมาณมูลสัตว์ น้ าเสียอุตสาหกรรม ที่ผลิตขึ้นได้ และศักยภาพเชิงพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่
ผลิตได้ในปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

ออ้ย, 24.01 ขา้ว, 37.87 

ปาลม์น า้มนั, 1,793.55 
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ตารางท่ี 0-3 ปริมาณมูลสัตว์น้ าเสียอุตสาหกรรม และศักยภาพเชิงพลังงานจากก๊าซชีวภาพจ าแนกรายปี 

ปี 
พ.ศ. 

ศักยภาพเชิงพลังงานจากมูลสัตว์ (พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ) 

น้ าเสียอุตสาหกรรม 

กระบือ โค สุกร เป็ด ไก่ ปริมาณ 

(ลูกบาศก์
เมตร) 

ศักยภาพเชิงพลังงาน 

(พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ) 

2556 0.45 2.16 0.17 0.02 0.05 - - 

2557 0.45 2.06 0.16 0.04 0.10 - - 

2558 0.35 1.33 0.10 0.02 0.04 - - 

2559 0.37 1.16 0.12 0.02 0.04 - - 

2560 0.92 0.92 0.14 0.02 0.04 - - 

2561 0.70 0.88 0.14 0.02 0.05 - - 

(ที่มา : www.thaienergydata.in.th) 

 

 

(ที่มา : www.thaienergydata.in.th) 

รูปที่ 0-3 ศักยภาพเชิงพลังงานจากก๊าซชีวภาพ จ าแนกรายปี 
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รูปที่ 2-3 แสดงศักยภาพพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากมูลสัตว์และน้ าเสียจากอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.
2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในปี พ.ศ.2561 มีศักยภาพเชิงพลังงานจากก๊าซชีวภาพของมูลสัตว์รวมเป็น 1.79 ktoe 

วิธีการก าจัดขยะแบบเดิมที่เราใช้กันคือฝังกลบ ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ฝังก็มีอยู่อย่างจ ากัด และในชุมชนยังมีการ
ก าจัดขยะด้วยการเผาในที่โล่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้นจึงมีการการประเมินศักยภาพเชิงพลังงาน
ขยะขึ้นเพ่ือใช้ขยะเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงความร้อน ซึ่งจะท าให้สามารถได้ประโยชน์สองต่อคือได้ก าจัดขยะและสามารถ
ได้พลังงานกลับมาใช้อีกด้วย ตารางที่ 2-3 แสดงรายละเอียดปริมาณขยะชุมชนและศักยภาพเชิงพลังงานขยะ ในปี 
พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2561 

ตารางท่ี 0-4 ปริมาณขยะชุมชน และศักยภาพเชิงพลังงานขยะ จ าแนกรายปี 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะ (ตัน) ศักยภาพเชิงพลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 

ขยะเผาไหม้ ขยะฝังกลบ ขยะเผาไหม้ ขยะฝังกลบ 

2556 44,153.54 74,509.64 16.74 3.44 

2557 33,276.94 56,155.25 12.62 2.59 

2558 33,828.49 57,086.00 12.83 2.64 

2559 33,460.79 56,465.50 12.69 2.61 

2560 33,093.09 55,845.00 12.55 2.58 

2561 63,979.97 107,967.00 24.26 4.99 

(ที่มา : www.thaienergydata.in.th) 

 

(ที่มา : www.thaienergydata.in.th) 

รูปที่ 0-4 ศักยภาพเชิงพลังงานขยะ จ าแนกรายปี 
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รูปที่ 2-4 แสดงศักยภาพเชิงพลังงานขยะตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2561 ที่ส่วนใหญ่จะได้มาจากการ
ขยะเผาไหม้ ซึ่งในปี 2561 มีศักยภาพเชิงพลังงานขยะ คือ 24.26 ktoe 

 น้ า   ไม่มีข้อมูลศักยภาพพลังงานน้ า 
 ลม   ไม่มีข้อมูลศักยภาพพลังงานลม 
 แสงอาทิตย์   ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ 2 รูปแบบคือ การใช้ประโยชน์จากพลังงาน

ความร้อนที่ได้โดยตรง กับการน าพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในการผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตย์จะขึ้นอยู่กับความเข้มแสงในแต่ละพ้ืนที่ และพ้ืนที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ ตารางที่ 2-6 แสดงค่า
ความเข้มแสง และศักยภาพเชิงพลังงานที่ผลิตได้เป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2561 

ตารางท่ี 0-5 ความเข็มแสง และศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย์จ าแนกรายปี 

ปี พ.ศ. ความเข้มแสง และศักยภาพเชิงพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

ความเข้มแสงเฉลี่ยรายปี 
(เมกะจูล/ตารางเมตรวัน) 

ศักยภาพเชิงพลังงาน 
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 

2556 19.10 4,217.60 

2557 19.10 4,217.60 

2558 18.00 3,970.68 

2559 18.00 3,970.68 

2560 18.00 3,968.47 

2561 18.00 3,967.02 

(ที่มา : www.thaienergydata.in.th) 
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รูปที่ 0-5 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จ าแนกรายปี 

รูปที่ 2-5 ศักยภาพพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้จากค่าความเข้มแสงเฉลี่ยรายปี จะเห็นได้ว่าศักยภาพเชิง
พลังงานจากแสงอาทิตย์มีปริมาณที่สูงมาก เมื่อเทียบกับศักยภาพเชิงพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561        
มีศักยภาพเชิงพลังงานจากแสงอาทิตย์ถึง 3,967.02 ktoe 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

 ถ่านหิน 

- เหมืองถ่านหิน 

- ไม่มีเหมืองถ่านหิน 

 น้ ามัน 

- บ่อน้ ามัน 

- ไม่มีบ่อน้ ามัน 

 - โรงกลั่นน้ ามัน 

- ไม่มีโรงกลั่นน้ ามัน 

 - ท่อส่งน้ ามัน 

- ไม่มีท่อน้ ามัน 
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 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง (ข้อมูลปี 2562) 

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงภายในจังหวัดอ านาจเจริญมีทั้งสิ้น 192 แห่ง กระจายในอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
- อ าเภอเมืองอ านาจเจริญจ านวน 68 แห่ง 
- อ าเภอชานุมานจ านวน 34 แห่ง 
- อ าเภอปทุมราชวงศา จ านวน 16 แห่ง 
- อ าเภอพนาจ านวน 12 แห่ง 
- อ าเภอเสนางคนิคมจ านวน 24 แห่ง 
- อ าเภอหัวตะพานจ านวน 20 แห่ง 
- อ าเภอลืออ านาจจ านวน 18 แห่ง 

 ก๊าซธรรมชาติ (ข้อมูลปี 2561) 
          -  หลุมเจาะก๊าซธรรมชาติ 
          -  ไม่มีหลุมเจาะก๊าซธรรมชาติ 

           -  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
          -  ไม่มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

 ท่อก๊าซธรรมชาติ 
- ไม่มีท่อก๊าซธรรมชาติ 
 

 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ(ข้อมูลปี 2562) 

          สถานีบริการก๊าซ LPG ภายในจังหวัดอ านาจเจริญมีทั้งสิ้น 12 แห่ง กระจายในอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
- อ าเภอเมืองอ านาจเจริญจ านวน 9 แห่ง 
- อ าเภอปทุมราชวงศา   จ านวน 1 แห่ง 
- อ าเภอลืออ านาจ   จ านวน 1 แห่ง 
- อ าเภอเสนางคนิคม จ านวน 1 แห่ง 

 
จังหวัดอ านาจเจริญไม่มีสถานีบริการก๊าซ NGV ภายในจังหวัด 

                    - ไฟฟ้า 
           - โรงไฟฟ้า 
          - จังหวัดอ านาจเจริญไม่มีโรงไฟฟ้า 
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สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง(กฟผ.) จ านวน 1แห่ง ดังนี้ 
- สถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kV มีจ านวน 1 แห่ง 

 

ตารางท่ี 0-6 สถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kV 

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานที่ตั้ง ระดับแรงดัน 

(KV) 

หมายเลข 

โทรศัพท์ ( 02 ) 

อ านาจเจริญ (AN) เลขที่ 165  หมู่ที่ 3  ถ.ชยางกูร ต.ไก่ค า 

อ.เมืองจ.อ านาจเจริญ  37000 

22 724 - 5004 

045 - 270570 
 

จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง(กฟภ.) จ านวน 1 แห่ง 
     1. สถานีไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดันถาวร 1 แห่ง 

 

ตารางท่ี 0-7 สถานีไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดันถาวร 

สถานี รหัส ระดับแรงดัน 

อ านาจเจริญ ANA 22 kV 
 

ตารางท่ี 0-8 แสดงภาพรวมการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของจังหวัดอ านาจเจริญในหน่วยพันตัน 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe unit) 

 
 หน่วยพันตันเทยีบเท่าน้ ามันดบิ ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

น้ ามันส าเร็จรปู ktoe 33.25 34.39 34.05 34.18 32.52 33.21 

ก๊าซธรรมชาต ิ ktoe - - - - - - 

ไฟฟ้า ktoe 9.69 10.93 11.91 12.78 13.95 13.87 

ผลรวมปริมาณเช้ือเพลิงต่อป ี ktoe 42.94 45.32 45.96 46.96 49.47 47.08 
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การใช้พลังงานต่อหัวประชากร 

หน่วย “ตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ” (ton of oil equivalent; toe) คือ หน่วยวัดปริมาณพลังงานโดยเทียบการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงนั้นๆในปริมาณที่เท่ากันกับพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้น้ ามันดิบ1 ตัน เช่น การใช้ไฟฟ้า 4toe 
หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้มีค่าการให้พลังงานเท่ากับพลังงานที่ได้จากการเผาน้ ามันดิบไป 4 ตัน หรือการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ 6ktoeหมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้มีค่าการให้พลังงานเท่ากับพลังงานที่ได้จากการเผาน้ ามันดิบไป 6 
กิโลตัน หรือ 6,000 ตันนั่นเอง 

จังหวัดอ านาจเจริญมีปริมาณการใช้พลังงานรวมในปีพ.ศ. 2556 เท่ากับ 125.63kgoeต่อหัวประชากร การ
ใช้น้ ามันส าเร็จรูปและไฟฟ้า ซึ่งปริมาณการใช้น้ ามันส าเร็จรูปในปีพ.ศ. 2556 เท่ากับ 88.63kgoeต่อหัวประชากร 
โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ ามันส าเร็จรูปในรูปแบบดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซลมากถึง 60.07ลิตรต่อคน และมีปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 37.01kgoeต่อหัวประชากร หรือเท่ากับ 433.79kwh/คน 

ตารางที่ 0-9 ปริมาณการใช้พลังงานแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิงต่อหัวประชากร(kgoeต่อคน) ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561 

 

ปริมาณการใชพ้ลังงานแบ่งตามชนดิเช้ือเพลิงต่อหัวประชากร (kgoe/คน) 

ชนิด
เช้ือเพลิง 

ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

น้ ามัน
ส าเร็จรปู 

89.98 92.75 91.50 91.81 87.06 88.63 87.93 86.20 85.20 84.17 

ก๊าซ

ธรรมชาต1ิ 
- - - - - - - - - - 

ไฟฟ้า 26.23 29.47 32.01 34.35 37.35 37.01 40.72 42.58 44.50 46.43 

รวม 116.2
1 

122.2
2 

123.5
1 

126.1
6 

124.4
1 

125.6
3 

128.6
6 

128.7
8 

129.7
0 

130.6
1 

1.1.1 การใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) 

“ผลิตภัณฑ์จังหวัด” (Gross Provincial Products; GPP) หมายถึง จ านวนรายได้จากกิจกรรมการผลิตของ
จังหวัด โดยแสดงในหน่วย บาท  
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จังหวัดอ านาจเจริญมีปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ระหว่างช่วงปี 2555-2561  
ในแต่สาขาได้แก่ สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การขนส่ง และอ่ืนๆ แสดงในตารางที่ 6 -4 ซึ่งในปี 
2555 สาขาการขนส่งมีปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) สูงที่สุด รองลงมาคือ สาขา
อุตสาหกรรม  สาขาเกษตรกรรม สาขาธุรกิจการค้า และ สาขาอ่ืนๆ ตามล าดับ  

สถิติการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)  ของจังหวัดอ านาจเจริญปีพ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2561 
แสดงในตารางที่ 6-4, รูปที่ 6-5 

ตารางท่ี 0-10 ปริมาณการใช้พลังงานแบ่งตามสาขาการบริโภคต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ในหน่วยtoe/ล้านบาท 
ระหว่างปีพ.ศ. 2555 ถึงปีพ.ศ. 2561 

สาขา 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

เกษตรกรรม 1.82 1.89 1.89 1.77 1.87 1.88 1.91 

อุตสาหกรรม 4.91 5.73 6.41 6.78 6.76 6.88 6.93 

ธุรกิจการค้า 1.45 1.30 1.50 1.38 1.39 1.43 1.65 

การขนส่ง 72.94 66.73 64.45 63.71 65.78 69.63 6.98 

อ่ืนๆ 0.20 0.17 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22 

   

มิติด้านพลังงาน 
ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดอ านาจเจริญมีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน

ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 38.95 ดังแสดงในตารางที่ 0-11 

ตารางท่ี 0-6 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลงังานทั้งหมดของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงปี  
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561 

   ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 
(ktoe) 

99.70 135.33 148.38 176.49 194.56 219.33 239.63 

ปริมาณการใช้ฟอสซิลขั้นสุดท้าย 
(ktoe) 

345.51 405.37 380.94 412.70 407.00 426.27 428.89 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ 
การใช้พลังงานทั้งหมด (ktoe) 

28.86 33.38 38.95 43.83 49.17 54.20 59.43 
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1.3  ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
 สรุปปัญหาความต้องการในภาพรวมของจังหวัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 10 อันดับแรก 

 

ปัญหา ความต้องการ 
1. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า/ไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและ
การเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าบางแห่งตื้นเขิน ระบบชลประทาน 
แหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าท่ีตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ า
ได้เพิ่มมากขึ้น 
2. เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน/ขยายคลองส่งน้ าให้เพียงพอ  
และทั่วถึงครอบคลมุพื้นท่ีทางการเกษตร 
3. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง 

2. ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็น
บ่อ ท าให้การสัญจรไปมาและการขนสง่ผลผลติทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาดไม่สะดวกท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้ง เกิดความ
สูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพื่อให้การคมนาคม 
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ท้องตลาดได้สะดวกมากขึ้น  

3. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัด
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นท่ี 
และช่วยให้เศรษฐกิจบริเวณชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

1. การขับเคลื่อนการพัฒนาอ่างเก็บน้ าพุทธอุทยานและพื้นที่
โดยรอบให้มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญของจังหวัด และเกิดความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์
ในระยะยาว 
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนบ้านยักษ์คุให้เป็น
แหล่ งท่องเที่ ยวที่ เป็นอัตลักษณ์ ของจังหวัด มีการสร้าง 
Landmark ที่สวยงามน่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ในจังหวัดอ านาจเจริญที่รัชกาลที่  9 เคยเสด็จเยี่ยมเยียน    
เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในจังหวัด 
4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูหินพันล้าน
ก้อน ด้วยการการปรับปรุงขยายถนน และสร้างลานจอดรถ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

4.  ปัญหาความยากจนและภาระหนี้สิน เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกรรม มีรายได้หลักจากการขาย
ผลผลิต และไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร 
ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้ต่ า 

1. ส่ ง เส ริ ม ให้ ป ระชาชน มี อา ชีพ เส ริ มห ลั งฤดู ท าน า           
เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
2. แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน 
3. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

5. ปัญหาการพัฒนาระบบการค้าชายแดนให้เป็นระบบ 
รวมทั้ งพัฒนาตลาดชายแดนไทย -ลาวให้ เป็นถนนสาย
วัฒนธรรมสองฝั่งโขง  
 

1. สร้างมาตรฐานและระบบการคา้ชายแดนให้เป็นไป       
ตามกฎหมายคนเข้าเมือง 
2. ส่งเสริมโครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรมสองฝั่งโขง      
เพื่อสร้างรายได้ให้กับคน ในพ้ืนท่ี และช่วยให้เศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหา ความต้องการ 
6. ปัญหาขยะมูลฝอย เนื่องจากประชาชนในบางพื้นที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการขยะที่ ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากปริมาณขยะที่มีมาก ส่งผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนภาระการบริหารจัดการในการก าจัด
ขยะที่มากขึ้น 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะในพื้นที่ 
2. แยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บและ
ส่งต่อไปแปรรูป รวมทั้งมีมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
โดยจัดให้มีการรณรงค์ และน าระบบการน าวัสดุกลับคืนมาใช้
ให้มากข้ึน  

7. การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน/ป่าชุมชน และปัญหาป่าเสื่อม
โทรม 
 

1. การสร้างความรู้และความเข้าใจ ในการดูแล รักษา พื้นที่
ป่าไม้ให้กับประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์   
จากพ้ืนท่ีป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน 
2. เพิ่มพื้นท่ีป่า/เพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวในเขตเมือง และการฟื้นฟู
สภาพป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกท าลาย 
3. การจัดท าแนวเขตป่าสงวน/ป่าชุมชนให้ชัดเจน           
และมมีาตรการด าเนินคดีการกับผูบุ้กรุกป่า รวมทั้งการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

8. ปัญ หาความปลอดภั ยใน ชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้
กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ     
และยึดหลักการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนเป็นพื้นฐาน 
มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางสุขภาพของบุคคลในชุมชนเป็นส าคัญ 
 

1. ทุกชุมชนควรสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง
ให้เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของผู้อยู่อาศัย  
ในชุมชนให้มีสุขภาพดี ไม่ให้ได้รับอันตรายจากปัญหาความ  
ไม่ปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการเตรียมความพร้อมในการรับ
กับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน 
2. เพิ่มความเข้มงวด กวดขัน ของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

9. ปัญหายาเสพติด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต      
ความปลอดภั ย  ใน ชีวิตและทรัพย์ สิ น  ความสงบสุ ข          
ของประชาชน  
 

1. ก าหนดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด    
อย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้ งการสร้างความตระหนักในโทษและพิษภัยของ         
ยาเสพติดให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา  
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเห็นความส าคัญ      
ของสถาบันครอบครัว ความรัก ความอบอุ่นและความ       
เอาใจใส่ของคนในครอบครัว ซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาการเสพยาเสพติด 

10. ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุคนพิการ      
และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มที่สังคมต้องให้การช่วยเหลือ  
และดู แลเป็นพิ เศษ เนื่ อ งจากมีความไม่มั่ นคงใน ชีวิต         
หรือสุ่มเสี่ยงท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม 
 

1. ส่งเสริมสวัสดิการให้แกผู่้สูงอายุ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส 
2.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพึ งให้ความช่วยเหลือผู้สู งอายุ        
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความ
รุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้การบ าบัด ฟ้ืนฟู
และเยียวยา ผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 
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   1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 

ในระยะของแผนพัฒนาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดอ านาจเจริญได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ว่าจังหวัด
อ านาจเจริญมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็น “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คอื 

1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองสมุนไพรและเมืองธรรมเกษตร ให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอย่างมีคุณธรรม 
เห็นคุณค่าของชีวิต เคารพในความเป็นมนุษย มีจิตส านึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณชายแดน เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในประเทศ
อาเซียนรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการค้าขาย เป็นการย่อโลกให้เล็กลงเพ่ือเปิดตลาดสู่นานาชาติ เพ่ิมช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติสามารถติดต่อซื้อขายสินค้าได้ง่ายขึ้น 

มีประเด็นการพัฒนาของจังหวัด จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด เพ่ือสร้างอาชีพและ
รายได้แก่ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และพลังงานเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐ ให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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จังหวัดอ านาจเจริญมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 186,627,558 บาท  คิดเป็นร้อยละ 85.45 
โดยมีผลการเบิกจ่ายแยกตามรายโครงการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1 โครงการอ านาจเจริญคนดี สุขภาพดี รายได้ดี 
สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

2,100,000           2,089,120                          สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ/
อ าเภอทกุอ าเภอ

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริม
เหล็ก และสะพานเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและ
หมู่บ้าน

16,859,200          15,934,354                         อ.ลืออ านาจ/อ.หัวตะพาน/
อ.ชานุมาน/อ.เสนางคนิคม/
อ.ปทมุราชวงศา

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนเพ่ือความอยู่ดีมีสุข

2,390,600           2,319,115                          ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน 1,070,000           1,012,440                          สนง.แรงงานจังหวัดฯ (เจ้าภาพ
หลัก)/สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดฯ

5 โครงการบริหารจัดการป่าอ านาจเจริญอย่างย่ังยืน 1,340,000           1,162,000                          สนง.ป่าไม้จังหวัดฯ/
สนง.ทสจ.อจ. (เจ้าภาพหลัก)/
สนจ.อจ.

6 ขุดลอกลุ่มน  าเพ่ือลดการตื นเขินในลุ่มน  าย่อย
และลุ่มน  าสาขา

8,700,000           2,722,235                          โครงการชลประทานฯ

7 โครงการซ่อมสร้าง Recycling ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมยุทธศาสตร์จังหวัด
อ านาจเจริญ

89,235,300          73,684,706                         แขวงทางหลวงชนบทฯ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชมุชน
ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

2,300,000           2,243,880                          ส านักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดฯ

9 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

595,900              485,528                             ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าให้กับผู้ประกอบการ บิสคลับ/OTOP/SMEs

823,900              712,635                             ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฯ

11 โครงการเมืองสมุนไพรและการเข้าถึงบริการ
แพทย์แผนไทย

13,260,500          6,590,800                          ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฯ (เจ้าภาพหลัก)/
โรงพยาบาลพนา

12 โครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 10,600,100          9,693,653                          ส านักงานเกษตรจังหวัดฯ/ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

13 โครงการเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
เกษตรด้วยการตลาดออฟไลน์ และตลาดดิจิตอล

2,365,000           2,211,461                          ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฯ

14 โครงการเพ่ิมพื นท่ีชลประทานเพ่ือพื นท่ีปลูกข้าว
หอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิคุณภาพ

55,200,000          55,200,000                         โครงการชลประทานฯ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2,554,200           1,686,130                          โรงพยาบาลอ านาจเจริญ

16 โครงการส่งเสริมเทศกาลข่ีจักรยานขึ นวนอุทยาน
ภูสิงห์-ภูผาผึ ง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

1,002,000           880,000                             ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดฯ

17 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000           7,999,501                          

งบประมาณรวม 218,396,700        186,627,558                      

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562
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มาตรการเร่งรัดการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย 
        จั งหวัดอ าน าจ เจริญ ได้มี การเร่ งรัดการด า เนิ น งานและการเบิ กจ่ าย โดยการแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เพ่ือท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
แก่หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน ฯ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ/ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และรายงานให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ  
 

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       จังหวัดอ านาจเจริญได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  

16 โครงการ/ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  งบประมาณรวม  218 ,396,700 บาท  
จ าแนกเป็น  5 ผลผลิต ดังนี้   

 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม  
 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 28,328,954 บาท 

         1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 8,000,000 บาท 
 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 9,298,237 บาท 
 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 

จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 77,083,109 บาท 
  ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาด้านเกษตร จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 94,684,400 บาท 
 ผลผลิตที่ 5 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ       
                     1,002,000 บาท 

1) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให้เป็นไป

ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 รายจ่ายประจ าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 จังหวัดอ านาจเจริญจึงได้ก าหนดเป้าหมายในการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100  โดยก าหนดให้
เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20, ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 45, ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65  และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 จะต้องมี
ผลเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด 
โดยก าหนดให้เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 54, ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 77  และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
จะต้องมีผลเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 
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2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกเป็นรายไตรมาส 
 

ไตรมาสที ่ แผน ผล 
1 69.8869  ล้านบาท (ร้อยละ 32.00) 2.8099 ล้านบาท (ร้อยละ 1.29) 

2 117.9196    ล้านบาท (ร้อยละ 
54.00) 

26.0601 ล้านบาท (ร้อยละ 11.93) 

3 168.1655    ล้านบาท (ร้อยละ 
77.00) 

75.2287 ล้านบาท (ร้อยละ 34.45) 

4 218.3967   ล้านบาท (ร้อยละ 100) 186.6276 (ร้อยละ 85.45 ) 
 

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เบื้องต้น จ านวน 17 โครงการ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 
218,782,500 บาท โดยแยกตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้ ดังนี้    
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่า และยกระดับสู่การเป็นเมืองสมุนไพร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ  27,111,800 บาท ดังนี้ 

1.1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เพ่ือเศรษฐกิจที่ เข้มแข็ง งบประมาณ 
3,287,200 บาท 

 ตัวชี้วัด : มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเพ่ิมข้ึน 75 ไร่ 
 ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรต้นแบบมีองค์ความรู้การปลูกไม้ผลพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ 

และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจได้ 
 1.2 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 6,069,800 บาท 

 ตัวชี้วัด : จ านวนพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 60,000 ไร่ ในปี 2563 

 ผลสัมฤทธิ์  : เกษตรกรมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่
หลากหลาย และด าเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าข้าวหอมมะลิ และสินค้า
เกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย งบประมาณ 2,549,300 บาท 

 ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมูลค่าการจ าหน่าย
สินค้า เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าจ านวน 150 ราย / มูลค่า 5 ล้านบาท 

 ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางเพ่ิมมากข้ึน และสามารถจ าหน่ายสินค้าในราคาท่ีสูงขึ้น 
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1.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
งบประมาณ  8,180,200 บาท  

 ตัวชี้วัด : ผลผลิตต่อไร่ข้าวหอมมะลิของเกษตรกรรายใหม่เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 450 
กิโลกรัม ต่อไร่ 

 ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดอ านาจเจริญเป็นเมืองผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ
ข้าวหอมมะลิคุณภาพที่สร้างรายได้แก่จังหวัด และรายได้แก่เกษตรกร 

 1.5 โครงการเมืองสมุนไพรและการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดอ านาจเจริญ 
งบประมาณ 1,855,500 บาท 

 ตัวชี้วัด : มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 2 รายการ และมีผู้ให้บริการแพทย์
แผนไทยเพ่ิมข้ึนเป็น 35 ราย 

 ผลสัมฤทธิ์ : มีผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ และสามารถผลิตยาสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้เพียงพอต่อการบริการประชาชน 
 1.6 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ งบประมาณ 5,169,800 บาท 

 ตัวชี้วัด : ปริมาณพ้ืนที่ผลิตพืชผักอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น
เพ่ิมข้ึนจ านวน 20 ไร่ 

 ผลสัมฤทธิ์ : เพ่ิมพ้ืนที่ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ให้เพียงพอต่อการบริโภคและจ าหน่าย 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ  
117,281,000 บาท ดังนี้ 
 2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
งบประมาณ  113,250,000 บาท 

 ตัวชี้วัด : เส้นทางการคมนาคมขนสง่เพ่ือการค้าชายแดน การลงทนุ และการ
ท่องเที่ยว ได้รบัการปรบัปรงุและไดม้าตรฐานเพิ่มขึ้น 6 สายทาง ต่อปี 

 ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางค้าขายผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2.2 โครงการงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ 1,840,000 
บาท 

 ตัวชี้วัด : จ านวนนกัท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนเป็น 3,300 ราย และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท 

 ผลสัมฤทธิ์ : กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท าให้
ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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 2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน งบประมาณ 1,725,000 บาท 

 ตัวชี้วัด : - จ านวนผลติภัณฑ์ชุมชน OTOP มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 3 ผลิตภัณฑ์ 
   - ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มีอัตลักษณ์ เพ่ิมมูลค่า 5 ผลิตภณัฑ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ : สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
 2.4 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 
466,000 บาท 

 ตัวชี้วัด : กลุ่มผู้ให้บริการในสถานที ่จุดเดน่/จุดท่องเที่ยวจังหวดัอ านาจเจรญิ  
ได้รบัการพัฒนาทักษะ/เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริการ จ านวน 200 คน 

 ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มผู้ให้บริการในสถานที่ จุดเด่น/จุดท่องเที่ยว มีทักษะเพ่ิมขึ้น มีโอกาส
ในการประกอบอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และ
พลังงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 61,766,500 
บาท ดังนี้ 
 3.1 โครงการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 
งบประมาณ 59,900,000 บาท 

 ตัวชี้วัด : แหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 10 แห่ง ต่อปี 

 ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและเกษตรกรมีแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับการอุปโภค – บริโภค และ            
ท าการเกษตรเพียงพอกับความต้องการ มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

3.2 โครงการการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน งบประมาณ 1,866,500 บาท 
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 ของปีฐาน ปี พ.ศ.2560 ที่มี

ฐานการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ 20 toe 
 ผลสัมฤทธิ์ : ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากเดิมท่ีใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรม ม่ันคง และสันติสุข มี
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และทันสมัย จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 4,623,200 
บาท ดังนี้ 
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 4.1 โครงการอ านาจเจริญเมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง งบประมาณ 2,876,500 บาท 
 ตัวชี้วัด : ผู้มีอายุ  20 - 24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE (จ านวน 74,615 

ราย) และอ าเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE (จ านวน 7 อ าเภอ) ร้อยละ 100 
 ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในจังหวัดอ านาจเจริญ เก่งและดี กล้าคิด กล้าแสดงออกและติดสาร

เสพติดลดลง 
 4.2 โครงการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนเพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิต 
งบประมาณ 686,500 บาท 

 ตัวชี้วัด : ครัวเรือนยากจน มีอาชีพเสริม มีรายได้เพ่ิมขึ้น 85 ครัวเรือน 
 ผลสัมฤทธิ์ : ครัวเรือนยากจนสามารถผ่านเกณฑ์ จปฐ. และมีอาชีพเสริม มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน งบประมาณ 802,500 บาท 
 ตัวชี้วัด : กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น 250 คน 
 ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มผู้สูงอายุมีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน

แบ่งเบา ค่าครองชีพในครอบครัวได้ 
 4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 
งบประมาณ 193,000 บาท 

 ตัวชี้วัด : ชุมชนมีจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 500 ราย 

 ผลสัมฤทธิ์ : อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีเครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเบื้องต้นในพ้ืนที่ได้   
 4.5 โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ 64,700 บาท 

 ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจกับกฎหมายด้านการ
บังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด จ านวน 80 ราย 

 ผลสัมฤทธิ์ :  ประชาชนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน เพิ่มอ านาจต่อรองกับหนี้นอกระบบมี
ภูมิคุ้มกัน  ให้ไม่ก่อหนี้เพ่ิมขึ้น และร่วมสร้างสังคมปลอดหนี้ได้ 

 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 8,000,000 บาท 
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สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จังหวัดอ านาจเจริญได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส านักงบประมาณเห็นชอบเบื้องต้น จ านวน 17 โครงการ 1 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 218,782,500 บาท ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหมเ่พ่ือเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง 3,287,200 ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ

2 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

6,069,800 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ/
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ/
สนง.ประมงจังหวัดฯ/สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิตสินค้า
ข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย

2,549,300 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพ่ือความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ

8,180,200 ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ

5 โครงการเมอืงสมนุไพรและการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย
จังหวัดอ านาจเจริญ

1,855,500 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ/
โรงพยาบาลพนา

6 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ 5,169,800 ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

113,250,000 แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ

8 โครงการงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 1,840,000 สนง.ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดอ านาจเจริญ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงการท่องเทีย่วชุมชน

1,725,000 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ

10 โครงการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานให้บุคลากรด้านการท่องเทีย่ว 466,000 ส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานอ านาจเจริญ

11 โครงการบริหารจัดการน  าทั งระบบเพ่ือความมัน่คง เศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิต

59,900,000 โครงการชลประทานอ านาจเจริญ

12 โครงการการเสริมสร้างความมัน่คงทางพลังงาน 1,866,500 ส านักงานพลังงานจังหวัดอ านาจเจริญ

13 โครงการอ านาจเจริญเมอืงแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง 2,876,500 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

14 โครงการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนเพ่ือสร้าง
ความมัน่คงในชีวิต

686,500 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน 802,500 ส านักงานแรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ

16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังและป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน

193,000 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ/
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอ านาจเจริญ

17 โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดี
และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

64,700 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอ านาจเจริญ

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ 8,000,000 ส านักงานจงัหวัดอ านาจเจริญ
218,782,500

หน่วยด าเนินการ
 งบประมาณท่ี สงป. 

เห็นชอบเบ้ืองต้น
(บาท)

รวมงบประมาณ

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จ าแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ส าดับท่ี โครงการ
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          สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 

จังหวัดอ านาจเจริญได้ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือน ามาใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมให้มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจากการทบทวนตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายรายประเด็นการพัฒนาพบว่า ผลการ
ด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. การพัฒนาการผลิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่าข้าวหอมมะลิ
อาหารปลอดภัย และยกระดับสู่การเป็นเมืองสมุนไพร 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
1.จ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีท าการเกษตร 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 

8,319 
ครัวเรือน 

1,360 
ครัวเรือน 

1,330 
ครัวเรือน 

1,723 
ครัวเรือน 

2. จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

1,000 
ราย 

1,000 
ราย 

1,000 
ราย 

1,000 
ราย 

3. จ านวนผลผลิตต่อไร่ข้าวหอมมะลิของ
เกษตรกรรายใหม่เพิ่มขึ้น 

450 
กก./ไร่ 

450 
กก./ไร่ 

450 
กก./ไร่ 

450 
กก./ไร่ 

4.ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มท่ียื่นขอตรวจ
รับมาตรฐานได้รับการรับรอง Q, GAP สะสม 

2,800 
แห่ง 

192 
แห่ง 

272 
แห่ง 

2,097 
แห่ง 

5. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ย่ืนขอ
ตรวจรับมาตรฐานอินทรีย์ได้รับการรับรอง
สะสม 

15,000 
แห่ง 

5,000 
แห่ง 

5,000 
แห่ง 

5,000 
แห่ง 

6. จ านวนคู่ค้าของสินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป (Matching) ท้ังในประเทศและ/
หรือต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

5 
ราย 

7 
ราย 

12 
ราย 

24 
ราย 

7. จ านวนสินค้าเกษตรท่ีได้รับการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

5 
ผลิตภัณฑ์ 

10 
ผลิตภัณฑ์ 

5 
ผลิตภัณฑ์ 

10 
ผลิตภัณฑ์ 

8. ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
ท่ีได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 
18.00 

ร้อยละ 
15.89 

ร้อยละ 
18.51 

ร้อยละ 
20.70 

  

 จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้คุณภาพ ดังนั้น จังหวัดอ านาจเจริญ           
จึงก าหนดให้ข้าวหอมมะลิเป็นพืชยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพ่ือใช้ในการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมคุณค่า มูลค่าข้าวหอมมะลิอาหารปลอดภัย โดยในปี 2558 มีจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรปลอดภัย จ านวน 1,360 คน ปี 2559 จ านวน 1,330 คน และปี 2560 ปีละ 1,723 ราย 
โดยในปี 2560 มีจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 393ราย
และจากการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ท าให้มีเกษตรกรรายใหม่ที่มีความรู้และทักษะ สามารถผลผลิต
ข้าวหอมมะลิได้อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2558 , 2559 และ 2560 สามารถผลิตข้าวหอมมะลิฯ 
ได้จ านวน 450 กก./ไร่ และมีจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ยื่นขอตรวจรับมาตรฐานอินทรีย์ได้รับการรับรองสะสม    
ในปี 2558, 2559 และ 2560 จ านวนปีละ 5,000 ราย  ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมามีจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ยื่นขอ
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ตรวจรับมาตรฐานอินทรีย์ได้รับการรับรองสะสมเท่ากันทุกปี ส าหรับจ านวนคู่ค้าของสินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2558 มีจ านวนคู่ค้าสินค้า
เกษตรฯ จ านวน 7 ราย ปี 2559 จ านวน 12 ราย และปี 2560 จ านวน 24 ราย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่ม
การผลิตเพ่ือช่วยเหลือกันและกันในการผลิตและการตลาด ส่งผลให้มีสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ ในปี 2558 จ านวน 10 ราย ปี 2559 จ านวน 5 ราย และปี 2560 จ านวน 10 ราย โดยในปี 
2560 มีสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรรูปฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 5 ราย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่
มั่นคงและพ่ึงตนเองได้  

2. การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายปี 

2560 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนระยะทางถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

65  
กม. 

64.736  
กม. 

49.463 กม. 84.540 กม. 

2. จ านวนแรงงานที่ได้รับ
การพัฒนาศกัยภาพเพิ่มขึ้น 

2,086 
คน 

2,317 
คน 

2,177 
คน 

2,086 
คน 

3. ร้อยละของรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
20.37 

ร้อยละ 
12.11 

ร้อยละ 
19.90 

4.จ านวนผู้ประกอบการท่ี
ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น 

5 
คน 

3 
คน 

3 
คน 

10 
คน 

5. จ านวนแหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา  

2 
แห่ง 

2  
แห่ง 

2 
แห่ง 

1 
แห่ง 

6.จ านวนนักท่องเท่ียวและผู้
มาเยี่ยมเยือน 

574,105  
คน 

556,922  
คน  

566,920 
คน 
 

574,105 
คน  

7.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดนในปีท่ีผ่านมา 

76,000,000 
บาท 

 

123,740,393 
บาท 

66,394,216 
บาท 

80,007,210 
บาท 
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การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง 
ตลอดจนรองรับการท่องเที่ยว โดยในปี 2558 มีระยะทางถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น จ านวน 64.736 กม.      
ปี 2559 จ านวน 49.463 กม. และปี 2560 จ านวน 84.540 กม. โดยในปี 2560 มีระยะทางถนนที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 35.077 กม. เนื่องจากมีเป้าหมายเน้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทาง
ส่งเสริมการค้าชายแดน เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอ านาจเจริญกับอ าเภอชานุมาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชายแดนไทย – 
สปป.ลาวโดยในปี 2558 มีมูลค่าการค้าชายแดน 123 ,740,393 บาท ปี 2559 จ านวน 66,394,216 
บาท และปี 2560 จ านวน 80,007,210 บาท โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
จ านวน 13,612,994 บาท ซึ่งยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน เพ่ือ
เชื่อมโยงโครงข่ายทางกับทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นสายเชื่อมโยงระหว่างตัวจังหวัดอ านาจเจริญและพ้ืนที่อ าเภอ
ต่างๆ รวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
กับเส้นทางหลัก โดยในปี 2558 มีจ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 2 แห่ง         
ปี 2559 จ านวน 2 แห่ง และปี 2560 จ านวน 1 แห่ง รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนในปี 2558 
จ านวน 556,922 คน ปี 2559 จ านวน 566,920 คน และปี 2560 จ านวน 574,105 คน โดยในช่วงที่
ผ่านมา จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ส าหรับรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงที่ผ่านมาในปี 2558 ร้อยละ 20.37 ปี 2559 ร้อยละ 12.11 และปี 2560 ร้อย
ละ 19.90 โดยในปี 2560 ร้อยละของรายได้จากการจ าหน่ายฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.79  

ด้านแรงงาน จังหวัดอ านาจเจริญมีจ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในปี 2558 จ านวน 
2,317 ราย ปี 2559 จ านวน 2,177 ราย และปี 2560 จ านวน 2,086 ราย โดยในช่วงที่ผ่านมาจ านวน
แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฯ ในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานในแต่ละปีลดลง ส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน 
ปี 2558 มีจ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 3 ราย ปี 2559 จ านวน 3 ราย ปี 2560 
จ านวน 10 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาฯ ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 7 ราย 

 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ปี 

2560 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
1.จ านวนพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น 

2,200 
ไร่ 

2,610 
ไร่  

2,600 
ไร่  

4,600 
ไร่  

2. ร้อยละท่ีลดลงต่อปีของ
หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก 
(หมู่บ้าน) 

96 
หมู่บ้าน 

- - 96 
หมู่บ้าน 

3.ร้อยละของครัวเรือน ท่ี
สามารถเข้าถึงการบริการน้ าเพือ่
ใช้ในการอุปโภค – บริโภค 

ร้อยละ 
99.97 

ร้อยละ 
99.94 

ร้อยละ 
99.83 

ร้อยละ 
99.97 

4. จ านวนพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มขึ้น 

213,185.78 
ไร ่

217,771.88 
ไร ่

215,981.79 
ไร ่

205,803.67 
ไร ่
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ปี 

2560 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
5.จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีมีชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น  

2 
แห่ง 

2 
แห่ง 

2 
แห่ง 

2 
แห่ง 

6.ร้อยละท่ีลดลงของค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของกลุ่มเป้าหมายท่ี   
เข้าร่วมโครงการ 

20 toe - - 20 toe 

 

จังหวัดอ านาจเจริญประสบปัญหาทางการเกษตรอันเกิดจากการขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร แหล่งน้ า
บางแห่งตื้นเขิน ปริมาณกักเก็บน้ าน้อย ระบบชลประทานแหล่งกักเก็บน้ า และระบบส่งน้ ามีไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับความต้องการของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรขาดน้ าในฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
โดยผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้ขยายพ้ืนที่ชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรและเพียงพอกับ
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรในจังหวัดสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดย
ไม่ขาดแคลนน้ า และเป็นการป้องกันปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน ซึ่งในปี 2558 จังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่
ชลประทาน 2,160 ไร่ ปี 2559 จ านวน 2,600 ไร่ และในปี 2560 จ านวน 4,600 ไร่ โดยในช่วงที่ผ่านมา
พ้ืนที่ชลประทานในจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ส าหรับการบริหารจัดการแหล่งน้ าต้นทุนบาดาลเพ่ือจัดหา
แหล่งน้ า โดยก่อสร้างบ่อบาดาลที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการจัดท าเป็นน้ าประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าของชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ าสะอาดในการอุปโภค – บริโภค ส่งผลให้ในปี 
2558 มีครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงการบริการน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค – บริโภคร้อยละ 99.94 ปี 2559 ร้อยละ 
99.83 และปี 2560 ร้อยละ 99.97 ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและทั่วถึง และจากการ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2560 มีหมูบ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ าซากลดลง จ านวน 96 
หมู่บ้าน 

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2558 จังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่  
ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว 217 ,771.88 ไร่ ปี 2559 จ านวน 215 ,981.79 ไร่ และปี 2560 จ านวน 
205,803.67 โดยในแต่ละปีพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากป่าไม้ถูกท าลายจนมีสภาพ
เสื่อมโทรม จังหวัดจึงได้มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านป่าไม้ สร้างมาตรการควบคุมและจูงใจ
ในการบริหารจัดการและรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ การสร้างความรู้และความเข้าใจในการดูแล รักษา พ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ิม
พ้ืนที่ป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือพลังงานทดแทนและ
อุตสาหกรรม ส่งเสริมการปลูกป่าพ้ืนบ้าน อาหารชุมชนและปลูกพืชสมุนไพร โดยให้องค์ความรู้ในการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
ไม้ในชุมชน โดยจังหวัดมีค่าเป้าหมายรายปีในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 2/ปี หรือประมาณ 
4,438 ไร่ ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชุมชนต้นแบบในปี 2558 จ านวน   
2 แห่ง ปี 2559 จ านวน 2 แห่ง ปี 2560 จ านวน 2 แห่ง และมีค่าเป้าหมายที่จะมีชุมชนต้นแบบการจัดการ          
ขยะมูลฝอย เพ่ิมขึ้นปีละ 2 แห่ง 
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4. การพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรมและสันติสุข มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และทันสมัย 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายปี 

2560 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
1.ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพตดิ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

2.ร้อยละของมูลค่าความสูญเสียที่ลดลงจากการเกิด
อุบัติภัย 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

ร้อยละ 
16 

3. จ านวนกิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงที่ร่วมด าเนินการกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

17 
ครั้ง 

9 
ครั้ง 

16 
ครั้ง 

17 
ครั้ง 

4.จ านวนกิจกรรมและ/หรือจ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
หลักของชาติ  

46 
ครั้ง 

46 ครั้ง 
หรือ 

30,897 คน 

45 ครั้ง 
หรือ 

30,490 คน 

46 ครั้ง 
หรือ 

31,185 คน 
5.ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการ
รับรองมาตรฐาน HA 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

6.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคณุภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
85.27 

ร้อยละ 
88.75 

ร้อยละ 
91.28 

7.ร้อยละของประชากรที่เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
99.95 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ 
99.87 

8. ร้อยละของครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85.19 

ร้อยละ 
91.71 

9. จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่ของประชากรอายุ   15 
– 59 ป ี

7.50 
ปี 

7.40 
ปี 

7.80 
ปี 

7.50 
ปี 

10. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ  ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-net) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

30.11 
คะแนน 

33.24 
คะแนน 

33.20 
คะแนน 

30.11 
คะแนน 

11. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพและการศึกษาอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 
87 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
87 

ร้อยละ 
90 

12.ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในพ้ืนที่จังหวัดโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สังคมสงบสุข โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ิมระดับความส าเร็จในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในปี 
2558 ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5 ครั้ง ปี 2559 จ านวน 5 ครั้ง และปี 2560 
จ านวน 5 ครั้ง พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากบนปัญหาเส้นเขตแดนประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ยังคงมีปัญหาอยู่เนืองๆ ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้จะต้องสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อ
กันในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการพบปะเจรจาและการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้น าหน่วยทหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ ผุ้น าชุมชน รวมทั้งการท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่ โดยในปี 2558 มีกิจกรรมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่ร่วมด าเนินการกับประเทศเพ่ือนบ้าน 9 ครั้ง ปี 2559 จ านวน 16 ครั้ง และปี 
2560 จ านวน 17 ครั้ง นับว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน ตลอดจนเกิดโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  

ส าหรับด้านสุขภาพและสาธารณสุข ปัญหาการเจ็บป่วยและป่วยตายในโรคที่เป็นปัญหามีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องประชาชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพมากขึ้น และมีสุขภาพที่ดีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558, 2559 และ 
2560 จังหวัดอ านาจเจริญมีสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายรายปีที่ก าหนด (ร้อยละ 100) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีความเข้มแข็ง ในปี 2558 ร้อยละ 85.27 ปี 2559 ร้อยละ 88.75 และปี 2560 ร้อยละ 91.28 โดยมี
แนวโน้มกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพ่ิมขึ้นทุกปี จากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเสรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยภายใต้บริบทแวดล้อมที่เต็ม
ไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพ นอกจากการลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ บุหรี่ สุรา และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกก าลังกายก็เป็นสิ่ง
ส าคัญ โดยในปี 2558 มีประชากรที่เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย จ านวน 256,390 คน คิดเป็นร้อยละ 99.997 
ปี 2559 จ านวน 255,984 คน คิดเป็นร้อยละ 99.991 และในปี 2560 จ านวน 255,801 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.870 ซึ่งนับว่าประชากรที่เล่นกีฬา/ออกก าลังกายในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง  

ด้านคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอ านาจเจริญยังมีคุณภาพต่ า เนื่องจากสถานศึกษาที่มีการกระจุกตัว อยู่ใน
เฉพาะเขตเมือง และจังหวัดยังเน้นเรื่องเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาส าหรับบุคคล
ทั่วไป หรือการศึกษาของผุ้พิการและด้อยโอกาส โดยในปี 2558 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 – 59 ปี 
7.40 ปี 2559 จ านวนปี 7.80 และปี 2560 จ านวน 7.50 ส าหรับค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2558 จ านวน 33.24 คะแนน ปี 2559 จ านวน 33.20 คะแนน และปี 
2560 จ านวน 30.11 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง 
และส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาอย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีซึ่งในปี 2558 ร้อยละ 85 ปี 2559 ร้อยละ 87 และปี 2560 ร้อยละ 90 โดยในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นทุกป ี 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพัฒนา 
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ความจ าเป็นในการพัฒนา และเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 

 

2.1 บทวิเคราะห์ 
 ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ : วิเคราะห์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

2) การบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทุกลุ่มน้ ารวมถึงน้ าใต้ดินเน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยและภัยแล้งอย่างบูรณาการ 

3) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพ เศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

4) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนาและนวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัล และการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรูปทั้งเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

5) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนเมือง พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
ศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

7) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

8) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

9) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ 
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- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และถ่ัวถึง 
- การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพ่ึงประสงค์  
- การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพราะจิตใจให้เข้มแข็ง 
10) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายป่า 
11) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12) การลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพภูมิอากาศ 

 ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์  :  วิเคราะห์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเสริมสร้างและ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
มูลค่า ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

2) การบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้าง
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างอุตสาหกรรม  การบริการ  และการค้าการลงทุน  ศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ  โดยยกระดับการผลิตสินค้าอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  ส่งเสริมการค้าที่เป็น
ธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 
7) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ : วิเคราะห์ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1) พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเอง พัฒนาให้
เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับ
นานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจ อนุภาคลุ่มน้ าโขง โดยพัฒนา
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย  พัฒนานครราชสีมาเป็นศูนย์กลางเกษตรแปรรูปและอาหาร  เพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต  พลังงาน
ทดแทนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
ในทุกพ้ืนที่ พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

2) การบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
3) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง โดยยกระดับเป็นศูนย์กลางแปรรูปอาหารและ

การท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
4) การเป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทนของประเทศ เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยน าเครื่องมือทางการบริหาร 

SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน 
จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในจังหวัด 
(Strength) จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) 
ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์  ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริม
จากภายนอก (Opportunity) ที่ท าให้การด าเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 
2) มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ  
หลากหลาย ทั้งทางด้านการเกษตร ด้านการแพทย์แผนไทย 
และด้านศิลปวัฒนธรรม  
3) มีความสามารถในการแปรสภาพข้าวและแปรรูปผลิตผล
ข้าวหอมมะลิและข้าวสีเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
4) มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนครอบคลุมทุกอ าเภอ 
5) มีการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรที่หลากหลาย  
6) มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีจุดผ่อน
ปรนที่เอื้อต่อการค้าขายระหว่างประเทศ  
7) มีสถานท่ีทางศาสนา วัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าชุมชน และโบราณสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 
8) มีสังคมชนบทที่เอื้ออาทรต่อกัน มีภาคีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในพ้ืนท่ี 
9) มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่นมหาวิทยาลัย 
มหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอ านาจเจริญ 
10) มีศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนและทรัพยากรน้ า
บาดาลจ านวนมาก 
11) ประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมเพื่อเพิ่ ม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่ ใน
ระดับสูง   
12) อัตราการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจของเด็กและผู้สูงอายุต่อ
ประชากรวัยแรงงานค่อนข้างต่ า 
13) มีวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 
 

1) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
2) เส้นทางคมนาคมขนส่งที่ทางหลวงท้องถิ่นที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบยังมีสภาพช ารุดทรุด
โทรมและไม่ได้มาตรฐาน 
3) การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
4) คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
5) ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีมีสัดส่วนน้อย 
6) การบริหารจัดการด้านขยะ/สิ่งแวดล้อมถูกต้องตาม
หลักวิชาการยังไม่ครบถ้วน 
7) ครัวเรือนยังขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
จ านวนมาก 
8) พื้นที่ส่วนใหญ่ดินยังขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้องได้รับ
การปรับปรุงบ ารุงดิน 
9) ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ท าให้
มีแนวโน้มเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โรคเบาหวาน 
ความดัน โรคมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 
10) เกษตรกรในจังหวัดยังมีรายได้ค่อนข้างต่ า 
11) การเงินกู้ยืมเพื่อการเกษตรมปีริมาณค่อนข้างสูง 
12) เกษตรกรขาดการน าองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการท าการเกษตร 
13) ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดยังอยู่ในระดับที่ต่ ามาก 
14) รายได้จากการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับท่ีต่ ามาก 
15) บุคลากรแพทย์มีแนวโน้มลดลง และมีอัตราส่วนการ
รองรับการให้บริการประชาชนต่ า 
16) การน าทรัพยากรน้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์ยังไมเ่ต็มที่  
17) มสีัดส่วนพ้ืนท่ีชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตร
น้อย 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
1) แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงความปลอดภัย
ด้านอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ความต้องการของ
ตลาดผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น  
2) นโยบายของรัฐส่งเสริมและให้ความส าคัญในเรื่องเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3) นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (Smart Farmers)       
ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรมาตรฐานสูง และส่งเสริม     การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร โดยรูปแบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
4) ความก้าวหน้าด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย     ช่วย
ส่งเสริมให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ง่ายขึ้น เกิดการพัฒนา
ด้านการเกษตร การท่องเท่ียว และการค้ามากขึ้น 
5) พื้นท่ีอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจ และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
6) ประชาคมอาเซียนส่งผลให้การเคลื่อนย้ายคนสินค้า บริการใน
ภูมิภาคมีความสะดวก คล่องตัว ช่วยกระตุ้นการท่องเท่ียว การค้า
และการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น 
7) แผนชาติ 20 ปี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
8) ภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน   
9) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 มีแนวทางการพัฒนาท่ีช่วย
ผลักดันการพัฒนาจังหวัดหลายด้าน  ซ่ึงช่วยให้จังหวัดอ านาจเจริญ
มีโอกาสในการพัฒนาประเด็นท่ีส าคัญหลายประเด็น อาทิเช่น  
- เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และอาหารปลอดภัย โดยสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ให้พึ่ งตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ และ
ขอนแก่น 
-  พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของ
เกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และแปลง
ใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาความเข้มแข็งของ
องค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ เป็นมืออาชีพ 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม น าร่องในจังหวัด
กาฬสินธุ์  นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 
มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และ
หนองบัวล าภ ู

 

1) ภัยธรรมชาติ  (น้ าท่วม/ภัยแล้ง/วาตภัย) และการ
ระบาดของศัตรูพืชที่มีความไม่แน่นอน 
2) ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร และราคาสินค้าเกษตรที่ 
ไม่สามารถควบคุมได้ 

    3) ปัญหาการลักลอบน าเข้ายาเสพติด  การค้ามนุษยส์ินค้า 
   ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และแรงงานต่างดา้วท่ีผกฎ 
   หมาย 
    4) กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ ท าให้วิถีชีวิตของ 
   ประชาชนเปลี่ยนไป 
    5) ปัญหากฎหมาย หรือระเบยีบบางประการยังเป็น 
   อุปสรรคในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
6  6) ประชาชนยังขาดความรู้เท่าทันความแปลี่ยนแปลงจาก 
   ภายนอก เช่น กระแสโลกออนไลน์ และสื่อโซเชียลต่างๆ    
   ที่ไม่มีการคัดกรองก่อนเข้ามาสูก่ารรับรู้ของผูบ้ริโภค ท าให ้
   เด็กเยาวชน หรือแม้กระทั่งประชาชนท่ัวไปที่ยังการคิด  
   วิเคราะห์ แยกแยะ ด าเนินชีวิตตามกระแสความ 
   เปลี่ยนแปลงท่ีไม่ถูกต้อง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
- พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคง
ของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรม
ยั่งยืน และแปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และ
พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่ เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์  นครพนม 
บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร 
อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู 
- พัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ
วงจร ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม
ใหม่ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร และส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) จากพืชพลังงาน (อ้อยและมันส าปะหลัง) ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางและตอนล่าง 
โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืช
พลังงาน ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ให้ได้มาตรฐาน GMP 
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
 จากการทบทวนความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพของ

จังหวัด (SWOT Analysis) และปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  จังหวัดอ านาจเจริญจึงได้ก าหนด
จุดยืน และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญขึ้น  โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็น “เมืองธรรมเกษตร 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า จังหวัด
อ านาจเจริญได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ทั้งสิ้น 3 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองธรรมเกษตร  โดยมีเป้าหมายให้ เกษตรกรในจังหวัดอ านาจเจริญ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการผลิตเป็นแบบ “ธรรมเกษตร” ซึ่งเป็นการท าการเกษตรที่ยึดหลักของคุณธรรม 
เห็นคุณค่าของชีวิต เคารพในความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข มีจิตใจที่ดีงาม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีจิตใจสาธารณะจากการเกษตรที่เก้ือกูลธรรมชาติ 

2)  การส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรและการด าเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณชายแดน เชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ในประเทศอาเซียนรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการค้าขาย เป็นการย่อโลกให้เล็กลงเพ่ือเปิดตลาดสู่นานาชาติ เพ่ิมช่องทาง
การตลาดให้ผู้บริโภคท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถติดต่อซื้อขายสินค้าได้ง่ายขึ้น 
  

 ค านิยามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ  
 

ในห้วงแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของจังหวัดอ านาจเจริญได้ก าหนดเป้าหมาย      
การพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญไว้ว่าเราจะขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในจังหวัดในด้านต่างๆ เพ่ือที่จะมุ่งสู่การ
เป็นจังหวัดแห่ง “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”     
โดยได้ก าหนดนิยามความหมายของแต่ละเป้าหมายไว้เพ่ือให้เข้าใจตรงกันไว้ ดังนี้  

 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

นิยามความหมาย 

เมืองธรรม
เกษตร 

หมายถึง  การท าการเกษตรที่ยึดหลักของคุณธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต   เคารพในความ
เป็นมนุษย์ มีจิตส านึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเอง
โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีจิตใจที่ดี
งาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจิตใจสาธารณะ จากการเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชาติ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  การยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบกิจกรรมการเกษตร การจัดการ
การเกษตรด้วยปัญญา การเอื้ออาทร การเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการเกษตรที่เคารพ และเห็น
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ 

2.  การอนุรักษ์ เคารพ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มีการจัดการดิน น้ า อย่างมีประสิทธิภาพ มีการท าเกษตรที่ เข้าใจธรรมชาติ และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

3.  การจัดการการเกษตรแบบสมดุล สามารถพึ่งตนเองได้ในปัจจัยพื้นฐานของชีวิต  
(อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) และมีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เพื่อความม่ันคง
ทางอาหาร 

4.  ท าการเกษตรด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรยึด
หลักการพึ่งตนเอง และมีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  
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เป้าหมายการ
พัฒนา 

นิยามความหมาย 

เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมายถึง การมุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญให้ยึด
หลักการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในจังหวัด
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญโดยได้มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นกรอบ
ความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็น
สุขของประชาชน ตามองค์ประกอบ ดังนี้  

1.  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการสร้างวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตชุมชน ครอบครัว ยึดสัมมาชีพที่พ่ึงตนเอง สุจริต ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม และเป็นมติร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

2.  การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือสร้างอาชีพ รายได้ และ
เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง พ่ึงตนเองได้  มีการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาและ
ผลผลิตของชุมชนมีระบบการจัดการ แปรรูปสร้างคุณค่ามูลค่า และการตลาดของชุมชนที่
เข้มแข็ง 

3.  การเสริมสร้างการมีวิถีชีวิตใหม่ในครอบครัว ชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนฐาน
ของความรู้ คุณธรรม น าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่มีความสมดุล
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

4.  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถจัดการตนเอง 
และปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงความเป็นชุมชนแห่งความสุขที่ด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนถิ่น และการด าเนินชีวิตด้วยหลักธรรมทางศาสนา 

5.  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในระดับชุมชน อ าเภอ 
จังหวัดที่เข้มแข็งเป็นจังหวัดที่น่าอยู่และมีสันติสุข 
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เป้าหมายการ
พัฒนา 

นิยามความหมาย 

เส้นทาง
การค้าสู่
อาเซียน 

หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และศักยภาพทางการ
ค้าบริเวณชายแดน เพ่ือเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน รองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจชายแดนในอนาคต ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การสร้างสาธารณู โภค การคมนาคมและ 
โลจิสติกส์ รวมทั้ง สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาชุมชนชายแดน และการ
พัฒนาบริการของรัฐเพ่ือหนุนเสริมการค้า การบริการ และการลงทุน 

2.  การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงการค้า
ชุมชนชายแดนของจังหวัดอ านาจเจริญกับชุมชนไซพูทอง (สปป.ลาว)  มีการส่งเสริมการผลิต 
การค้า การบริการ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพและเศรษฐกิจร่วมชายแดนที่ถูก
กฎหมายและเติบโตต่อเนื่อง เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาความเชื่อมโยงสู่ระดับอาเซียน 
และนานาชาติ 

3.  การเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าของผู้ประกอบการ สนับสนุนการสร้างพ้ืนที่
ค้าขาย ส่งเสริมการลงทุน การค้า การบริการทั้งในเขตพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เมือง 

4.  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการค้าด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เท่าทัน
กระแสโลกมาปรับใช้กับระบบการค้าและบริการของจังหวัด  ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการเปิดรับและปรับตัวน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การค้าขาย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อซื้อขายสินค้าได้ง่ายขึ้น 
รวมทั้งมีการสร้างแบรนด์ของจังหวัดที่เข้มแข็งและเติบโตจากชุมชน 

 

2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1.  ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ 38,000 บาท/คน/ปี ที่พัฒนาได้ คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 
2.  มีพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน จ านวน 150,000 ไร่ ภายในปี 2565 
3.  จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ท าการเกษตรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

30,000 ครัวเรือน ภายในปี 2565 
4. เศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
 

2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดในห้วงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1) การพัฒนาการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน     
ให้สามารถแข่งขันได้ 

3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน 

4) การการพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐ ให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย 
โดยในแต่ละประเด็นการพัฒนาจะมีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ     

พัฒนา และแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
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5) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้า
เกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

……………………………………………………………………. 
 

 แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept) 
 ปัจจุบันประสิทธิภาพและผลิตผล (Productivity) ในการแปรรูปอาหารของประเทศไทยยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมากนัก อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ยังแปรรูปอาหารได้ในระดับเบื้องต้น    
ซึ่งขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ท าให้มูลค่าของ
อาหารแปรรูปต่อหน่วยอยู่ในระดับต่ า ขาดการเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารและสถาบันวิจัย รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรแปรรูปด้านอาหารของสถาบันการศึกษาต่างๆ ยังไม่
ค่อยเป็นที่เปิดเผยมากนัก และยังไม่สามารถผลักดันให้ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เท่าที่ควร เนื่องด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยเสียเปรียบในเชิง
การแข่งขันกับต่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560 – 2564) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือสร้าง
ฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรแปรรูปอาหารบนพ้ืนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีนวัตกรรมและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพ่ือการ
ขยายตลาดต่อไป ทั้งนี้ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยังมีแนวทางการพัฒนาที่ช่วยผลักดันการพัฒนาจังหวัดหลายด้าน  ซึ่งช่วยให้จังหวัดอ านาจเจริญมี
โอกาสในการพัฒนาในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดหลายประเด็น อาทิ  

- เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โดยสนับสนุน
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น 

-  พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และแปลงใหญ่ สนับสนุน
การรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
ธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร 
อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู 

-  พัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่ โดยสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
จากพืชพลังงาน (อ้อยและมันส าปะหลัง) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางและตอนล่าง 
โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP  
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อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรของจังหวัดอ านาจเจริญยังคงมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
กับเป้าหมายที่ต้องการให้เกษตรกรในจังหวัดอ านาจเจริญมีวิธีคิดและวิถีการผลิตเป็นแบบ “ธรรมเกษตร” ซึ่งเป็น
การท าการเกษตรที่ยึดหลักของคุณธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต เคารพในความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกในการหวงแหน
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีจิตใจที่ดีงาม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีจิตใจสาธารณะจาก
การเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชาติตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่ก าหนดไว้ในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ และเพ่ือให้
สินค้าเกษตรของจังหวัดอ านาจเจริญได้รับการยอมรับในระดับสากล จังหวัดอ านาจเจริญจึงได้ตั้งเป้าหมายใน
การผลักดันให้แปลงฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสนุบสนุน
ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร และเกษตรอินทรีย์ ได้รับการรับรองสินค้า และการรับรอง
ระบบ อาทิ มาตรฐาน Q และ GAP เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

 

1. วัตถุประสงค์  
  1.1) เพ่ือพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  1.2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับจังหวัดสู่การเป็นเมืองสมุนไพร 
  1.3) เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่า 

สามารถแข่งขันได ้
  1.4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2565 

1. มีพื้นที่ผลิตสินค้า
เก ษ ต รอิ น ท รี ย์ ที่
ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น 
จ านวน 150,000 
ไร่ ภายในปี 2565 
ค่าเป้าหมาย : 
150,000 ราย 

30,000 
ราย 

(ผลการด าเนิน 
งานในปี 61) 

30,000 
ราย 

30,000 
ราย 

30,000 
ราย 

30,000 
ราย 

30,000 
ราย 

2. จ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ยื่นขอตรวจ
และได้รับการรับรอง
ม าต รฐาน เกษต ร
อิ นท รีย์ แล ะ  GAP             
ค่าเป้าหมายรวม 5 
ปี : ร้อยละ 60 

ร้อยละ 60 
 (ผลการ

ด าเนินงานใน
ปี 61) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

3.จ านวนผลผลิตต่อ
ไร่ข้าวหอมมะลิของ
เกษตรกรรายใหม่
เพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อย
กว่า 450 กก./ไร่  

450 
กก./ไร่ 
(ผลการ

ด าเนินงานในปี 
61) 

450 
กก./ไร ่

 
 

450 
กก./ไร ่

 

450 
กก./ไร ่

 

450 
กก./ไร ่

 

450 
กก./ไร ่
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ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2565 

4 .  มู ล ค่ า ก า ร
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ส มุ น ไพ ร ภ า ย ใน
จังหวัดอ านาจเจริญ
เพิ่มขึ้นข้อมูล ร้อย
ละ 10 จากปีที่ผ่าน
มา 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย  :       
(ปี 63-65) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ30 

50,732,760 - 50,732,760
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10) 

55,806,036 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10) 

61,386,639
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10) 

67,525,303 
(เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 10) 

5 . จ าน วน สิ น ค้ า
เกษตรที่ ได้ รับการ
แ ป ร รู ป เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่
น้ อ ย ก ว่ า  2 5 
ผลิตภัณฑ์ ภายในปี 
2565 ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่า 
25 ผลิตภณัฑ ์

ไม่น้อยกว่า 
5 ผลิตภัณฑ์  
( ผ ล ก า ร
ด า เนินงาน
ในปี 61) 

ไม่น้อยกว่า5 
ผลิตภณัฑ ์

ไม่น้อยกว่า 5 
ผลิตภณัฑ ์

ไม่น้อยกว่า 5 
ผลิตภณัฑ ์

ไม่น้อยกว่า 5 
ผลิตภณัฑ ์

ไม่น้อยกว่า 
5 ผลิตภณัฑ ์

6. จ านวนคู่ค้าของ
สินค้ า เกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูป 
(Matching)ทั้ ง ใน /
ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 
25 ราย ภายในปี 
2565 ค่าเป้าหมาย 
:  25 ราย 

5 
 ราย 

 
 
 
 

 

5 
ราย 

5 
ราย 

5 
ราย 

5 
ราย 

5 
ราย 

7.จ านวนครั วเรื อน
เก ษ ต ร ก ร ที่ ท า
การเกษตรด้ วยหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย งเพิ่ ม ขึ้ น 
30,000 ครั วเรื อน 
ภายในปี 2565 
ค่าเป้าหมาย : 30,000 
ครัวเรือน 

6,000 
ครัวเรือน 

6,000 
ครัวเรือน 

6,000 
ครัวเรือน 

6,000 
ครัวเรือน 

6,000 
ครัวเรือน 

6,000 
ครัวเรือน 

8. ร้อยละของผู้ป่วย
นอก ท่ี ได้ รับบริการ
การแพทย์แผนไทย
แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ท า ง เ ลื อ ก ท่ี ไ ด้
มาตรฐานค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 30 

ร้อยละ 
30 

(ค่าเฉลี่ยปี 
60 – 61) 

ร้อยละ24.94 ร้อยละ25.24 ร้อยละ27.43 ร้อยละ30 ร้อยละ 30 
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3. แนวทางการพัฒนา 
 กลยุทธ์ต้นน้ า 

               1.พัฒนาคุณภาพเกษตรกรสู่มืออาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1)   พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) โดย 

-  พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดความคิดในการพัฒนาการผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นต้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด รวมถึ งการ
บริหารการตลาดตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด และตลาดต่างประเทศ โดยร่วมกับ สถาบันการศึกษา รวมทั้งการ
ถอดบทเรียนและน าข้อเท็จจริงเป็นตัวอย่าง และสนับสนุนการศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดได ้

-  พัฒนาศักยภาพศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายฐานองค์ความรู้จาก 
ปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอ่ืนๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น          
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกต าบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จให้มากข้ึน  

(2)   พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่ ความรู้
ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ เพ่ือการเกษตรให้กับเยาวชน รุ่ นใหม่ ลูกหลาน
เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(3)   ขยายตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ทั้งในและต่างประเทศ 
(4)   ส่งเสริมบัณฑิตเกษตรปราชญ์การเกษตร ยุวเกษตรกร ให้มีความรู้เพ่ือให้เป็นนวัตกรดิจิทัล

เพ่ือการเกษตรแห่งอนาคต 
(5) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลทางการเกษตรประจ าต าบล  

 

            2. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเกษตรชุมชนสู่การเป็นธรรมเกษตรที่เข้มแข็ง 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ตั้งแต่ระดับการผลิตในพ้ืนที่  จนถึงการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ขยายฐานลูกค้าและ
สร้างความเข้มแข็ง อาทิ การรวมกลุ่มแบบข้ามกลุ่มระหว่างเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดหรือ ที่
ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่องในโซ่อุปทาน เช่น กลุ่มท านาหอมมะลิ กับกลุ่มผลิตปุ๋ย ซึ่งใช้แกลบ ฟางข้าว
ไป ท าปุ๋ยอินทรีย์ การรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยุวสหกรณ์และยุวเกษตรกรและการรวมกลุ่มจาก 
กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในรูปแบบสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน  และบริษัท  

(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอีคอมเมิร์ส 
เพ่ือให้ความรู้ ค าปรึกษา แนะน าแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ในการด าเนินธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดท าโครงการน าร่อง      
การขายผลผลิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

(3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรในชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น แหล่งน้ า ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 
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(4) ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นในครัวเรือนเกษตรกรที่พัฒนาตนเองสู่เกษตรอินทรีย์
เป็นส าคัญ 

(5) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดให้มีมาตรการหรือ
กลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง     
มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท า
กินโดยการปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งน ารูปแบบเกษตรโซนนิ่งและการบริหารจัดการน้ า และดิน เพ่ือการเกษตร
คุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

(6) สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัวและชุมชนโดยการส่งเสริมการผลิตพืชผัก และ
การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการส่งเสริมตลาดเกษตรชุมชน
สีเขียว และการพัฒนาแหล่งอาหารในโรงเรียน 

(7) ส่งเสริมสบันสนุนการใช้ชีวภัณฑ์และเชื้อพันธุกรรมเพ่ือมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 
 กลยุทธ์กลางน้ า 

1. การพัฒนาการผลิต การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรเพิ่มคุณค่า มูลค่าข้าวหอมมะลิ อาหาร
ปลอดภัยและเมืองสมุนไพร 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

(1) พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิในจังหวัดอ านาจเจริญให้เป็นฐานการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยให้มีศักยภาพการค้าข้าวในระดับ
ส่งออก 

(2) พัฒนาระบบโลจิสติกผลิตภัณฑ์ข้ าวหอมมะลิและสินค้าทางการเกษตรอ่ืนๆทั้ ง
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 

(3) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิและพัฒนาเป็น Brand ข้าวหอมมะลิประจ า
จังหวัดอ านาจเจริญ 

(4) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการนาข้าวโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเกษตรกร
สู่ Smart Famer ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด และมุ่งเน้นการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ของผลผลิตข้าวหอมมะลิในรูปแบบอาหารสุขภาพ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

(5) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
สถาบันเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือแปรรูปข้าวหอมมะลิ เช่น เวชส าอาง ชาจมูกข้าว เค้ก น้ านมข้าว 
น้ ามันร าข้าว ผงข้าวกล้องงอก ฯลฯ 

(6) สร้างต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ข้าวหอมมะลิ เน้นที่ท าการเกษตรประสบความส าเร็จและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รับรู้ ตลอดจนสร้างทัศนคติให้เกษตรกรรักหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการ
เกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 

(7) พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวหอมมะลิ ให้เป็นศูนย์กลาง
บูรณาการข้อมูลทางวิชาการจากภาครัฐ เช่น Agri-Map และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลชุมชน รวมทั้ง 
พัฒนาศูนย์เครือข่ายและจุดเรียนรู้ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด  

(8) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิ เช่น เครื่องคัด
แยกคุณภาพ โรงสี โกดัง เป็นต้น 
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(9) ส่งเสริมให้เกษตรกรรมพัฒนานวัตกรรมการท านาข้าวหอมมะลิเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิตพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการท านาข้าวหอมมะลิให้แก่เกษตรกร  พัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรม
การเกษตรเพ่ือต่อยอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

(10)  พัฒนาจังหวัดสู่เมืองสมุนไพรคุณค่า และเพ่ิมค่าที่เข้มแข็ง โดยมีการศึกษาออกแบบวางผัง
เมืองและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เมืองสมุนไพรจังหวัดอ านาจเจริญ (Herbal city of Amnatcharoen)  
           2. พัฒนาแหล่งผลิตสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร 

  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) ศึกษาออกแบบวางผังเมือง และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เมืองสมุนไพร จังหวัดอ านาจเจริญ 

(Herbal city of Amnatcharoen)  
(2) ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช

สมุนไพรโดยการรวมกลุ่มและปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ (Organic Agricultural) หรือเกษตรดีและเหมาะสม 
(Good Agricultural Practice-GAP) อาท ิ

- อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เพาะปลูกพืชสมุนไพร  
- พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรระดับจังหวัด 

(3) พัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพร และจัดตั้งโรงงานแปรรูปสมุนไพร
ต้นแบบ อาท ิ

- ก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุดิบสมุนไพรสด (เมืองสมุนไพรจ าลอง : อ าเภอเมือง/อ าเภอ     
หัวตะพาน/อ าเภอชานุมาน) 

- ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร (เมืองสมุนไพรจ าลอง : อ าเภอเมือง/อ าเภอหัวตะพาน/
อ าเภอชานุมาน) 

- ก่อสร้างอาคารตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
- ก่อสร้างอาคารอบแห้งสมุนไพร และบรรจุสมุนไพร 
- ก่อสร้างคลังเก็บสมุนไพรที่แปรรูปแล้ว 
- จัดซื้อพาหนะส าหรับขนส่งสมุนไพรเพื่อการจ าหน่าย 
- ก่อสร้างอาคารผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และอาคารสนับสนุนการผลิต  
- ส่งเสริมกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรชนิดที่เป็นที่ต้องการของโรงงานผลิต และซื้อสมุนไพร/

วัตถุดิบสมุนไพรจากกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้น 
(4) พัฒนางานวิจัยสมุนไพรไทย โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
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3. พัฒนาความเข้มแข็งของการผลิต แปรรูป และสร้างตลาดปศุสัตว์แบบครบวงจร 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

(1) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่พ้ืนเมือง แพะ เป็นกลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ เพ่ือแปรรูปโคเนื้อ และปศุสัตว์แบบครบวงจร ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GAP 
และอินทรีย์ และส่งเสริม SMEs เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมโคเนื้อ (สเต๊กเนื้อ) และพัฒนาพันธุ์โคเนื้อให้ได้มาตรฐาน
และตรงตามความต้องการของตลาด 

(2) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และใช้
นวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

(3) สนับสนุนให้มีการจัดท าโรงแปรรูปโคเนื้อ และส่งเสริมฟาร์มปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย 
(4) สนับสนุน/พัฒนา Brand โคขุนอ านาจเจริญพร้อมท าการตลาดพรีเมียม ตลาดร้านอาหาร  
(5) ส่งเสริมการน ามูลโคเนื้อมาผลิตแก๊สชีวภาพ เพ่ือการลดต้นทุนทางด้านพลังงาน 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธ์โคอ านาจเจริญ เพ่ือการผลิต และเลี้ยงเพ่ือการค้า การส่งเสริม

ให้จังหวัดเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธ์สัตว์โคเนื้อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                (7) ส่งเสริมให้มีตลาดกลางด้านปศุสัตว์ 

 กลยุทธ์กลางน้ า 
         1. ส่งเสริมการผลิตเกษตรทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
                  (1)  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่บริเวณหัวไร่ ปลายนา และส่งเสริมแปลงปลูกไม้ยืน
ต้น เช่น พยูง มะค่า กันเกรา ประดู่ ยางนาโดยการจัดบริการธนาคารต้นไม้เพ่ือการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชเศรษฐกิจในอนาคต 
                   (2)  ก าหนดเขตพ้ืนที่เหมาะสมเพ่ือสร้างต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร เช่น 
มะม่วงหิมพานต์ อินทผาลัม กาแฟ เงาะ ทุเรียน เป็นต้น 
                   (3)  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้สนใจปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆให้เข้าร่วมโครงการและมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขยายสู่ชุมชนในจังหวัด 
                   (4)  สนับสนุนการสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ผล เพ่ือให้เกิดคุณค่า มูลค่า และสร้าง
โอกาสทางการตลาด เช่น โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์  
                   (5)  สร้าง Brand จังหวัด และ Brand ผลไม้อินทรีย์เมืองธรรมเกษตรให้เป็นที่รู้จักในนาม
จังหวัดอ านาจเจริญ 
                    (6)  ส่งเสริมภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ผลไม้อินทรีย์เมืองธรรมเกษตร และมีการจัดสร้าง Home Stay เป็นที่พักอาศัยส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเท่ียวในจังหวัด 
                  (7)  พัฒนาขีดสมรรถนะเกษตรกร ในการพัฒนาสวนไม้ผลให้เกิดมูลค่าเพ่ิมด้านการบริการ
นักท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไหมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัด 
                  (8) การต่อยอดคุณค่าและมูลค่าของพืชเศรษฐกิจจากอ้อยโรงงานโดยการผลิตอ้อยคุณภาพ 
และการน าผลผลิตจากโรงงานแป้งมันส าปะหลังมาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยน ามาเป็นอาหารสัตว์โดยใช้นวัตกรรม 
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และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไหมและเลี้ยงสัตว์จากใบมันส าปะหลังให้แพร่หลายพร้อมสนับสนุนกิจการการ
พัฒนาผ้าพ้ืนเมืองสู่วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

 กลยุทธ์ปลายน ้า 
            ๑. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อการผลิต แปรรูป เพิ่มคุณค่า และมูลค่า
การเกษตร สู่แบรนด์ของจังหวัด 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) ใช้ระบบ Agri-Map ในการส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพของดินสร้างนวัตกรรม

การปรับปรุงคุณภาพดิน และถ่ายทอดการสร้างโรงเรือนปุ๋ยอินทรีย์ในชุมขนเพื่อส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ไว้
ในชุมชน และการบริหารจัดการคลังปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือความยั่งยืน 

(2) การน าดิจิทัลและระบบเก็บกักความเย็น (Cool Chain) มาใช้ดูแลรักษาคุณภาพส าหรับสินค้า
ผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ ของจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเน่าเสียง่าย พัฒนากระบวนการ
ลดการสูญเสีย อาหารตลอดโซ่อุปทาน ตังแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ 
การขนส่ง การจัดเก็บและการกระจายสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค  

(3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐาน
ของประเทศ เพ่ือรองรับการแข่งขันของภาคการผลิต โดยเฉพาะข้าว ปศุสัตว์ และกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย ข้าว  อ้อย ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มันส าปะหลัง  สมุนไพร โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งการสร้างโมเดลการบริหารจัดการเกษตรราย
ประเด็น และในแต่ละพ้ืนที่ที่สอดรับกับบริบทการเกษตรของจังหวัดและโอกาสการเชื่อมโยงการแข่งขัน อาทิ 
การจัดการนาข้าวหอมมะลิในรูปแบบชีววิถี การปลูกยูคาลิตัสเพ่ือสร้างคันนาเงินแสน การจัดการสวนยางพารา
เพ่ิมค่า (ยางพารา และไม้เศรษฐกิจ) เป็นต้น 

(4) การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมระหว่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรมบริการ 
และการค้า การลงทุนในกลุ่มข้าว อ้อย ปาล์ม ยางพารา มันส าปะหลัง สมุนไพร ให้ครบองค์ประกอบทั้งต้นน้ า 
ที่มีการผลิตที่มีคุณภาพ และกลางน้ าที่มุ่งเน้นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และปลายน้ าที่เชื่อมโยงกับการค้าและ
การส่งออก โดยการร่วมมือกับผู้ประกอบการตามแนวทางกลไกประชารัฐเพ่ือการเกษตรเพ่ิมค่า มุ่งเน้นการ
ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ข้าว พืชผัก สมุนไพร ปศุสัตว์ และต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตรที่เชื่อมโยงจากข้าวหอมมะลิ ให้เป็นอุตสาหกรรมสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร ที่มี
ศักยภาพสินค้าเพ่ือการส่งออก เป็นแบรนด์ของจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง 

(5) ส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบกลับมาแปรรูป เป็นพลังงานทดแทน/
พลังงานชีวภาพเพ่ือใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ เช่นเฟอร์นิ เจอร์
เครื่องประดับเป็นต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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        (2)  สร้างโอกาสทางการค้า และตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดให้สามารถแข่งขันได้ 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

                 (1)  การสร้างตลาดระบบดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศ 
และทั้งลดต้นทุนการท าการตลาดแก่ผู้ประกอบการ และสิ่งส าคัญคือสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลา 
และทุกท่ี ซึ่งจะเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจทางการค้า 
                (2)  ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท าการเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster) เครือข่าย
วิสาหกิจและเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรม 
               (3)  เกษตรแปรรูปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งออก 
สินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศท่ีสาม  
               (4) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พ้ืนที่ หรือศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ (Cooperative 
Distribution Center : CDC) ให้เป็นแหล่งรวบรวมคัดแยกคุณภาพและกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดผู้บริโภคระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นท่ี ชุมชน จังหวัด/ข้ามจังหวัด และประเทศ  
               (5)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการในชุมชน เพ่ือให้บริการรับจ้าง จัดเก็บ กระจาย และ 
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่นการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตร ห้องเย็น ลานตาก และคลังสินค้า โดยเน้นให้
สถาบันเกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจ  
               (6)  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรร ม           
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร และการวางแผนการขนส่ง
ผลผลิตร่วมกัน  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด เพื่อสร้าง  
                                  อาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept) 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560  ซึ่งเป็นช่วงระยะแรกของแผนพัฒนาจังหวัด เศรษฐกิจของจังหวัด
ยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ การแข่งขันในที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศ และ
ตลาดโลก ที่รุนแรงขึ้นโดยคู่ค้าในต่างประเทศต่างก็มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในขณะที่เศรษฐกิจของจังหวัด และของประเทศไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีจากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ข้อจ ากัดภายในประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน  ดังนั้น 5  ปี ต่อจาก
นี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และขณะเดียวกัน 5 ปี ต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูป
เศรษฐกิจในหลายๆ ด้านเพ่ือวางพ้ืนฐานจังหวัดให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง
ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการใช้นวัตกรรม การมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคน และการ
ปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ      

 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของ
จังหวัดจึงได้เน้นให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ และโอกาส
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการและเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ภาคธุรกิจในการดูแลวินัยทางการเงินการคลัง 
ควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์ตามศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัด โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
รายสาขา ทั้งภาคเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการที่มีมูลค่าสูง ต่อยอดจากการที่เป็นฐานรายได้เดิม
และขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับอนาคต การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงระยะแรก
ของจังหวัด จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากข้ึนตาม
กรอบโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0  ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะกลไกของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และภาคเอกชนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เกษตรอุตสาหกรรม และฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิต
และบริการเดิม นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด 
การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ชายแดน 
และการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อม
ทั้งเน้นการผสมผสานภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเข้ากับการค้า (Wellness Cluster) และการเตรียม
ความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  มุ่งเน้นมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการ 
รวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด 
เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนท้องถิ่น และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
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1. วัตถุประสงค์  
         1.1)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก
ฐานการเกษตร การค้าชายแดน การบริการมีความเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ 
                 1.2)  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
ที่สามารถแข่งขันได้  และเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตมากขึ้น เพ่ือ สร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน                                         
                1.3)  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์ รองรับการเติบโตของเมือง และ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชนในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ 
       1.4 ) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และนานาชาติหนุนเสริมการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 

          2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 5 ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2565 

1. จ านวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า          
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า25 สายทาง 
 

5 สายทาง 
(ค่าเฉลี่ย 

ปี 60 – 61) 

5 สายทาง 5 สายทาง 
 

5 สายทาง 
 

5 สายทาง 
 

5 สายทาง 
 

 2 . ร้อยละของรายได้ จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 12 (ผล
การด าเนินงาน 

ในปี 61) 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
12 

3.จ านวนผู้ ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น        
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 25 ราย 
 

ไม่น้อยกว่า  
5 ราย(ค่าเฉลี่ย 
ปี 60– 61) 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ราย 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ราย 

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
และผู้มาเยี่ยมเยือน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 15 

ร้อยละ 3 
(ค่าเฉลี่ย 

ปี 60 – 61) 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า
ชายแดนในปีท่ีผ่านมาค่าเป้าหมาย :  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 (ค่าเฉลี่ย 
ปี 60 – 61) 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 2 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 2 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 2 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 2 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 2 
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3. แนวทางการพัฒนา 
 กลยุทธ์ต้นน้ า  

1)  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1)   การจัดการสารสนเทศ ภูมิสังคม - เศรษฐกิจด้วยระบบ ดิจิทัล 
(2)   พัฒนาพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่เทศบาลในระดับอ าเภอให้เป็น Smart city ประกอบด้วยเมืองอัจฉริยะ 

การสร้างเมืองอารยะสถาปัตย์เป็นแหล่งสันทนาการ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3)   ปรับปรุงทัศนียภาพภายในจังหวัดโดยการน าสายไฟ และสายสื่อสารลงดินในพื้นที่เมือง 
(4)   การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ และผังเมืองรวมชุมชนชานุมาน ผังเมืองรวม

ชุมชนหัวตะพาน ผังเมืองรวมชุมชนเสนางคนิคม  ผังเมืองรวมชุมชนพนา เพ่ือรองรับเมืองในอนาคต และให้
สอดรับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(5)   การสร้างโอกาสเศรษฐกิจในพ้ืนที่ใหม่ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมทางบก 
และทางน้ าและระบบราง เพ่ือขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังชุมชนอ าเภอชานุมานและริมแม่น้ าโขง 

(6)   การซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Pavement in place Recycling)  เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวการค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงหมู่บ้าน ชุมชนระหว่างอ าเภอต่างๆ 

(7)   การเชื่อมโยงการค้าจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาใน
พ้ืนที่ชายแดนร่วมกัน  ส่งเสริมการค้าชายแดน  มุ่งเน้นการค้าร่วมเชิงพ้ืนที่ ความเชื่อมโยงชุมชน วัฒนธรรม 
ไทย – ลาว เพิ่มห่วงโซ่มูลค่า การพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจพ้ืนที่ สร้างอาชีพสร้างรายได้ และพัฒนาด่านยักษ์คุ
ให้เป็นแหล่งการค้าการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ตลอดจนสร้างช่องทางผ่านเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่ สปป .ลาวและ
เวียดนามต่อไป 

 

            2) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจด้วยฐานข้อมูลระบบดิจิตัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทันที
(Big Data) 

(2) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือสามารถให้ข้อมูลทุกๆ ด้าน  
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP/SME ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ภายใต้เศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) 
(4) พัฒนาทักษะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรกรให้เข้มแข็งมุ่งยกระดับจังหวัด

อ านาจเจริญ ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรข้าวหอมมะลิครบวงจร การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอุตสาหกรรม
อาหารคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดในรูปแบบเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ประสบความส าเร็จ   
หรือนักลงทุนรายใหญ่ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบ Social 
Enterprise และสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ Start Up มืออาชีพรายใหม่เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน 
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(7) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของจังหวัดให้มี
การพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค 

(8) การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเพ่ือเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 

 

              3) ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ การมีงานท า รวมทั้ง
สวัสดิการความม่ันคง และความปลอดภัยในการท างาน 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เน้นการ

สร้างมาตรฐานสู่สากลน านวัตกรรมมาใช้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยแนวคิดสมัยใหม่ 
(2) เตรียมพร้อมแรงงานรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล โดยการพัฒนาทักษะสากลทั้ง

ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือให้เป็นแรงงานที่มีผลิตภาพ
สูงโดยด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือพัฒนาแรงงานทั้งในสถานประกอบกิจการและแรงงานภาคการเกษตร เพ่ือสร้าง
แรงงานคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น 

(3) ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานเพ่ือให้แรงงานมีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัย
ในการท างานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในแรงงานภาคอุตสาหกรรมและแรงงานภาคเกษตร โดยค านึงถึงการ
ท างานที่ไม่เกิดให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานเข้าสู่ระบบการประกันสังคม ให้แก่แรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบสถานประกอบกิจการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน  

(5) ส่งเสริมการเตรียมพร้อมแรงงานคุณภาพจากกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา เน้นการพัฒนา
ทัศนคติแรงงาน การพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน   

(6) พัฒนาทักษะการบริการในกลุ่มผู้ให้บริการ เน้นการยกระดับแรงงานในพ้ืนที่ และการให้
โอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุ สู่ผู้ให้บริการที่มีจิตวิญญาณการบริการ และความรักในพื้นที่ 

(7) จัดระเบียบแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการบริการ เพ่ือการจัด
ระเบียบการท างาน การพัฒนาคุณภาพการท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประเทศเพ่ือนบ้าน และ 

(8) ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มี Service Mind ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
 

 กลยุทธ์กลางน้ า 

              1) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและการการแปรรูป    
                  การเกษตรสู่มูลค่าเพิ่ม 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1)   การน านวัตกรรม และผลวิจัยของสถาบันที่เชื่อถือได้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ

เกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน ทั้งห่วงโซ่การผลิตต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า (เกษตรผู้ผลิต 
– โรงงาน - ผู้จ าหน่าย) ของอุตสาหกรรมอาหาร (จัดอบรม ศึกษาดูงาน สร้างโรงงานต้นแบบ เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ผู้ประกอบการ) 

(2)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ของอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิครบวงจรในระดับจังหวัด 
และ/หรืออ าเภอ ให้มีศักยภาพเพียงพอให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงรุกที่ทันสมัยในรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน
ฐานข้อมูลระบบดิจิตัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทันที (Big Data) 
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(3)   ส่งเสริม สนับสนุน การจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลินานาชาติไทย - ลาวในพ้ืนที่แหล่ง
การค้าชายแดนของจังหวัดในรูปแบบของงานประจ าปีที่จัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือการหนุนเสริมการท่องเที่ยว และ
การกระตุ้นนวัตกรรมข้าวหอมมะลิของจังหวัด 

(4)   ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่องจากภาคการเกษตร เพ่ือยกระดับสู่ผู้ประกอบการ
ที่มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อและลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น การแปรรูปจมูกข้าวหอมมะลิ
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง การพัฒนาผลผลิตข้างส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เป็นต้น 

(5)   ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสร้างและพัฒนาตลาดกลางทางการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด เป็นแหล่งซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ 

(6)   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือรองรับตลาด
การเกษตรในรูปแบบข้อมูลที่มีหลากหลายภาษา พร้อมส่งเสริมการพัฒนาการตลาดบนระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับ
การขายสินค้าการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรบนระบบดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ 

(7)   การส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใต้
นวัตกรรมการผลิตเพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 
 

            ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ    
              สิ่งแวดล้อม 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1)   จัดสร้างแหล่งแลนด์มาร์คที่พุทธอุทยาน (พระมงคลมิ่งเมือง) กับสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา จัดสร้างแลนด์มาร์คยักษ์คุที่อ าเภอชานุมาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นวัตวิถีในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัด   

(2) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการพัฒนาธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมและร้านอาหารให้มีมาตรฐานของกิจการที่ดีเน้นการสร้างหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงแบบครบวงจรมีที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเพ่ือการเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการและ
การบริการที่มีมาตรฐานที่แข่งขันได้และรองรับการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ 

(3) ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับนานาชาติ การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการท่องเที่ยว (Travel Agent)  เพ่ือการเปิดโอกาส
ทางการท่องเที่ยว 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่บริการด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าไทย - ลาวเน้นการพัฒนาพ้ืนที่จุด
ผ่อนปรนบ้านยักษ์คุให้มีมาตรฐานการค้าท่ีมีศักยภาพในอนาคต 

(5) ส่งเสริมแปลงเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดเพ่ือพัฒนาเป็นอุทยานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
จัดระบบนิ เวศน์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพครบวงจร (Agri-Park Resort) พร้อมเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดใหญ่พัฒนาบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือการกระจายรายได้
สู่ชุมชน เช่น ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก แหล่งผลิตไหมภูอีลี่ ต.คึมใหญ่ เป็นต้น 

(6) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น แหล่งผลิตผ้าไหม ต.เปือย อ.ลืออ านาจ หมู่บ้าน
วัฒนธรรมหมอล าปลาค้าว บ้านปลาค้าว อ.เมืองฯ และโบราณสถานที่บอกเล่าความเป็นมาของวิถีชีวิตคน
อ านาจเจริญ เช่น เสมาพันปี ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านเปือยหัวดง และลานเสมาพันปีวัดดงเฒ่าเก่า ต.นาหมอม้า  
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            3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาให้ได้มาตรฐานสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้ 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

(1)  ส่งเสริมการเชื่อมโยงอาชีพชุมชนกับการท่องเที่ยว ให้มีแหล่งผลิตจ าหน่าย ในพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
ซุ้มสินค้าเมืองอ านาจเจริญในแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 5 ดาว     
เพ่ือการข้ึนทะเบียน Data based สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอ านาจเจริญ 

(2)  จัดสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือรองรับผลผลิตจากภูมิปัญญาที่ยังไม่ได้พัฒนาจนมีความ
เข้มแข็งในรูปแบบของระดับ 5 ดาว เพ่ือสร้างโอกาสในการเติบโต และสนับสนุนการสร้างงาน อาชีพ และ
รายได้ในชุมชน 

(3)  พัฒนาขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ OTOP เพ่ือการบริหารจัดการแบรนด์แบบครบ
วงจร ให้การอบรม และสร้างระบบการให้ค าปรึกษาที่สามารถดูแลผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด โดยการพัฒนา
สื่อสังคมข้ึนมาเป็นการเฉพาะ อาทิ การให้ค าปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

(4)  สนับสนุนศูนย์ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญา 
สนับสนุนให้มีการแสดงกระบวนการผลิต การจ าหน่ายสินค้า ณ จุดๆ เดียวจากการผลิต เพ่ือสร้างการรับรู้ใน
ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 
               4) ส่งเสริมการพัฒนาอ านาจเจริญสู่เมืองน่าอยู่ วัฒนธรรมเข้มแข็ง และทันสมัย (Smart City)  

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชนรองรับการท่องเที่ยว การรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่

ดีงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวด้วยความสุขใจเน้นการสื่อสารทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่
ด่านชายแดน พ้ืนที่รอบต่อจังหวัด พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เมืองส าคัญๆ พร้อม
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์จังหวัดในระบบอินเตอร์เน็ตเน้นการปรับปรุงเว็บไซต์จังหวัดใหม่ให้มีความ
ทันสมัย และหลากหลายภาษาท้ังภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

(2)  การรณรงค์ให้ประชาชนทั่วทั้งจังหวัด ให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์เมืองจิตอาสา 
และพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างค่านิยมจิตอาสาและพอเพียง ให้เกิดกระแสตื่นตัวทั้งจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่องจนน าไปสู่การสร้างค่านิยมที่หยั่งลึกในชุมชน 

(3)  สร้างความร่วมมือกับสื่อสารมวลชนในพ้ืนที่ จั งหวัดและใกล้ เคียงเพ่ือการสื่ อสาร 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด การจัดสร้างหนังโฆษณา หรือสารคดีของจังหวัดเพ่ือการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล 

(4)  การพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์เมืองให้เป็นเมืองแห่งจักรยาน กิจกรรมส่งเสริมการปั่นจัก
ยานเพ่ือการออกก าลังกาย การจัดการแข่งขันรายการกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ การส่งเสริมท้องถิ่ น
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยานและการแข่งขันในระดับชุมชน กิจกรรมการปั่นจักรยานข้ามประเทศ 
อ านาจเจริญ – สะหวันเขต การจัดสร้างเลนจักรยานในเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่สะดวกและปลอดภัย 

(5) การพัฒนานิเวศน์ชุมชนเมืองให้เป็น Smart City โดยการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย จัดให้มีจุดบริการ wifi และจุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือสาธารณะ มีห้องน้ าสาธารณะ
ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ การอนุรักษ์พลังงานโดยการส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์ ส่งเสริมให้อ านาจเจริญเป็น
เมืองที่สะอาดปลอดภัย (Green & Clean) 
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               5) ส่งเสริมการตลาดที่สามารถแข่งขันได้ รองรับผลิตภัณฑ์ และแบรนด์จังหวัดคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และการพัฒนาตลาดบนระบบดิจิตัล 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1)  พัฒนาองค์กรการค้า หอการค้า ผู้ประกอบการค้า 
(2)  การสร้างแบรนด์จากผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการพัฒนาสถาบันการเกษตรของ

จังหวัดสู่การบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์เพ่ือปลูกจิตส านึกการพึ่งพาตนเอง และการสส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาแบรนด์ของตนเอง 

(3)  การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพ่ือรองรับแบรนด์คุณภาพของจังหวัด และเชื่อมโยงการตลาดกับ
ระบบการค้าดิจิทัลต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เตรียมพร้อมจังหวัดสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ส่งเสริมเกษตรกร
ใช้ระบบ QR Code ในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ การสนับการจัดสร้างแพลตฟอร์มดิจิตัล www.amnatcharoen.shop 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

(4)  สนับสนุนการน าสินค้า แบรนด์จังหวัดสู่สาธารณถะในรูปแบบการแสดงสินค้า การสาธิตการ
ผลิต ในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ของประเทศ และในต่างประเทศ ทั้ งการเข้าร่วมงานที่จัดโดยส่วนราชการต่างๆ 
หรือการด าเนินการเองโดยจังหวัด  

(5)  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างตลาดกลางในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งซื้อขายและกระจายสินค้าในชุมชน 
และสนับสนุนท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดสด ทั้งอ าเภอและจังหวัด ให้มีพ้ืนที่กลางเพ่ือการวางสินค้าชุมชน 
สินค้าภายใต้แบรนด์อ านาจเจริญ การสร้างเส้นทางธุรกิจ และถนนการค้าในจังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการลงทุน การค้าและบริการ ส่งเสริมกิจกรรมถนนคนเดิน การปรับปรุงสาธารณูปโภค การปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมในเส้นทางการค้า การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นบรรยากาศการค้า 

(6)  สร้างแบรนด์สินค้าโอทอปพรีเมี่ยมของอ านาจเจริญเพ่ือเจาะตลาดนานาชาติ การส่งเสริม 
สนับสนุน ประชาสัมพันธ์สินค้าแบรนด์จังหวัดอ านาจเจริญ ทั้งในช่องทางเอกสาร การโฆษณา ในพื้นที่ในจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิตัล 
 
 กลยุทธ์ปลายน้ า 

          ๑) ส่งเสริมการพัฒนานิเวศน์การค้าชายแดนรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต      
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

(1) พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ การค้า ขนส่งและโลจิสติก เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
กับการค้าชายแดน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนการค้าให้ประชาชนมีทักษะในการท าการค้าชายแดน และการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ าเพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว 

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดสร้างตลาดชุมชนการค้าชายแดน จัดกิจกรรมการค้าชายแดนที่พัฒนา
ร่วมกันระหว่างประเทศ และได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย และส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบ OR Code หรือใช้
บริการผ่านระบบอินเตอร์เนตแบ้งกิ้งในการซื้อขายสินค้าบริเวณชายแดน  รวมทั้งมีการพัฒนากิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะ
หนุนเสริมบรรยากาศการค้าชายแดน เช่น การแข่งกีฬาทางบกและทางน้ า การจัดงานบันเทิง งานบุญประเพณี 
เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาตลาดชายแดนให้เป็นตลาดการค้าทุกวัน และมีความโดดเด่นในการมีสินค้าเกษตร
อินทรีย์ สินค้าพ้ืนเมือง และสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์กิจกรรมทาง

http://www.amnatcharoen.shop/
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วัฒนธรรมร่วมชายแดนในทุกวันหยุด เพ่ือกระตุ้นบรรยากาศการค้าชายแดน ส่งเสริมการท่งอเที่ยวในพ้ืนที่
ชายแดนร่วมระหว่างชานุมานกับเมืองไซภูทอง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมระหว่างประเทศ 

(3) สนับสนุนส่วนราชการที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงการค้าชุมชนชายแดน และเตรียมพร้อมเพ่ือการเปิดตลาดการค้าชายแดนในอนาคต ให้ความส าคัญ   
กับการท่องเที่ยวชุมชนชายแดน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางประเพณี วัฒนธรรม และการจ าหน่ายสินค้าชุมชน  

(4) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ระบบอินเตอร์เนต ในพื้นที่
ชายแดนจุดผ่อนปรนและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ การปรับภูมิทัศน์เมืองที่มีอัตลักษณ์อ านาจเจริญในพ้ืนที่
ชายแดนจุดผ่อนปรน การสร้างแลนด์มาร์คในพื้นที่การค้าชายแดน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอารยะ
สถาปัตย์ 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสม ในการเปิดด่านถาวร เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน และ
ผลักดันให้มีการพัฒนา การค้า การลงทุน และการพัฒนาในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น ้า และพลังงานเพื่อ    
                                  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน 

……………………………………………… 
 แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept) 

 จังหวัดอ านาจเจริญมีทรัพยากรธรรมชาติที่ ส าคัญ คือ ทรัพยากรป่าไม้   ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิต   
การบริการ และการด ารงชีพที่ยั่งยืน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากจน
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม และความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม รวมถึงทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และมี
ความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้นจาก
การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยเฉพาะปัญหาขยะในเขตเมือง อ านาจเจริญ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
และห่วงโซ่การผลิตพอสมควร  

 ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่จังหวัดต้องเร่งด าเนินการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการ
บริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งน้ าท่วม น้ าแล้งในพื้นที่ตลอดลุ่มน้ าหลักของจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์  
                   1.1) เพ่ือระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูให้
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
                1.2) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรคุณภาพดี ได้แก่การ
จัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการผลิต การกระจายน้ าสู่พ้ืนที่การผลิต และแปลงเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด 
               1.3) เพ่ือจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชน เพ่ือลดปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลพิษ 
                1.4) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ให้ประชาชน เกษตรกร ชุมชน มีแหล่งพลังงานของ
ตนเองที่สามารถลดต้นทุนการเกษตร และลดรายจ่ายในครอบครัว 
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2565 

1 . จ า น ว น พื้ น ที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อย
กว่า11,000 ไร ่

ปีละไม่น้อย
กว่า 2,200 
ไร่ (ผลการ
ด าเนินงาน    

ปี 61) 

ปีละไม่น้อย
กว่า 2,200 

ไร ่

ปีละไม่น้อย
กว่า 2,200 

ไร ่

ปีละไม่น้อย
กว่า 2,200 

ไร ่

ปีละไม่น้อย
กว่า 2,200 

ไร ่

ปีละไม่น้อย
กว่า 2,200 

ไร ่

2. ร้อยละที่ลดลงต่อปี
ของหมู่บ้านที่ประสบ
ภัยแล้งซ้ าซาก  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 5  (ใน
ปี 61) 

 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

3.ร้อยละของครัวเรือน
ที่สามารถเข้ าถึ งการ
บริการน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 (ร้อยละ
ของครัวเรือน
ที่เข้าถึงการ

บริการน้ าฯ ใน
ปี 61) 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4. จ านวนพื้นที่ ป่าไม้
และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อย
กว่า 17,500 ไร่  

ไม่น้อยกว่า 
17,500 ไร่
(พ้ืนท่ีป่าไม้
และพื้นที่สี

เขียวในปี 61) 

ไม่น้อยกว่า
3,500 ไร ่

ไม่น้อยกว่า
3,500 ไร ่

ไม่น้อยกว่า
3,500 ไร ่

ไม่น้อยกว่า
3,500 ไร ่

ไม่น้อยกว่า
3,500 ไร ่

5. หมู่ บ้าน/ชุมชน มี
จุดรวมขยะอันตราย 
ครบทุก หมู่บ้าน/ชุมชน  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
(ผลการ

ด าเนินงานใน
ปี 61) 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

6. ต าบลมีครัวเรือนใน
หมู่ บ้าน/ชุมชน มีถั ง
รั ก ษ์ โ ล ก ค ร บ ทุ ก
ค รั ว เ รื อ น              
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 100 
(พลังงาน

ทดแทนท่ีมีใน
ปี 61) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุ ม ช น ได้ รั บ ก าร คั ด
แยก/ก าจัด ตั้งแต่ต้น
ท า ง  ก ล า ง ท า ง 
ปลายทาง ทั้ งหมดที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ปี น้ั น                 
ค่าเป้าหมาย : ลดลง
ร้อยละ 60 

ลดลงร้อยละ
60 

ลดลงร้อยละ 
60 

ลดลงร้อยละ 
60 

ลดลงร้อยละ 
60 

ลดลงร้อยละ 
60 

ลดลงร้อยละ 
60 
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3. แนวทางการพัฒนา 
 กลยุทธ์ต้นน้ า 
               ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ดิน น ้า และพลังงาน 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
(1) สร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งอาหาร 

และฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
ป่าเขา นิเวศชุมชน นิเวศนาข้าว พื้นที่เกษตร ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ ยกระดับ
การบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่พัฒนาแล้วแห่งประเทศไทยที่
เทียบเคียงได้กับสากล  

(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมถึงระบบ
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(3) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายป่าที่ส าคัญของจังหวัดอ านาจเจริญ โดย
มุ่งเน้นการป้องกันการบุกรุก การอนุรักษ์พืชสมุนไพร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการดูแลป่าต้นน้ า 

(4) เติมความอุดมสมบู รณ์ และความหลากหลายของระบบนิ เวศน์ ในป่ าชุมชนและป่ า
สาธารณประโยชน์เพ่ืออนุรักษ์และให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่น และไม้
อ่ืนๆ เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ 

(5) ส่งเสริมการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านพันธุ์ไม้หายากที่เป็นพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นของจังหวัดอย่าง
เป็นระบบ และสร้างจิตส านึกชุมชนให้มีความรู้สึกหวงแหนพันธุกรรมพืชหายาก ร่วมกันรักษาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ 

(6) ส่งเสริมระบบการใช้ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูสภาพดิน ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย  ส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(7) ส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรักษาป่าชุมชน  
  

 กลยุทธ์กลางน้ า 
             1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้าเพื่อป้องกันและแก้ไขน ้าท่วม น ้าแล้ง และการสร้าง
หลักประกันการมีน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างย่ังยืน 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
(1) บริหารจัดการน้ าให้มีความสมดุลระหว่างอุสงค์และอุปทาน รวมถึงการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือ

การอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 
(2) เพ่ิมและปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นาและแหล่งน้ าชุมชนโดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ าในระดับไร่นาของเกษตรกร ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของดิน
ภูมิประเทศขนาดพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าไว้ใช้ตลอดปี  
 
 
 

(3) การจัดการลุ่มน้ าหลัก เพ่ือการลดปัญหาอุทกภัย และแก้ปัญหาภัยแล้ง เน้นการปรับระบบ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่ เพียงพอ เพ่ิมขีด
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ความสามารถในการเก็บกักน้ า การจัดสร้างแก้มลิงตลอดล าน้ าหลักการสร้างฝายตลอดล าน้ าหลัก การสร้างอ่าง
เก็บน้ าขนาดกลาง ขนาดเล็กในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร พร้อมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งน้ าหลักเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร และการท่องเที่ยว 

(4) การส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชยืนต้นในบริเวณคันคูคลอง และล าน้ าหลัก เพื่อลดปัญหา
การพังทะลายของหน้าดิน และการป้องกันการกัดเซาะ 

(5) การสร้างแหล่งน้ าคุณภาพเพ่ือการอุปโภค บริโภคในชุมชน การส่งเสริมระบบประปาหมู่บ้าน
ที่มีคุณภาพและให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึง 

(6) น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท้นสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการน้ าของจังหวัด พร้อมส่งเสริมให้
ประชาชน มีส่วนร่วมส าคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการในพ้ืนที่ 

 

               2. ส่งเสริมการเป็นเมืองสีเขียว และการจัดการขยะอย่างครบวงจร 
 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 

(1) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองให้เป็นเมืองในสวนและเป็นสวนในเมือง (City in the garden & 
Garden in the city) เป็นเมืองสะอาดระดับโลก (Clean & GreenCity) ให้มีพ้ืนที่สีเขียวตามมาตรฐานสากล
ทุกชุมชน/หมู่บ้าน  พัฒนาให้มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียที่เกิดขึ้น ร้อยละ 100 และมีระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย โดยกลไกประชารัฐ  ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Total GreenCity)    

(2) บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างเมืองสีเขียว สะอาด และน่าอยู่น าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3 Rs เพ่ือลดการเกิดขยะในชุมชน พร้อมทั้ง

พัฒนาระบบการจัดการขยะสะสมตกค้างด้วยเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการขยะในพื้นที ่

- ริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความสะอาดของเมือง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนและโรงเรียน 

- จัดสร้างระบบแปรรูปจากขยะเป็นพลังงาน ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจากขยะ 
                    3. พัฒนาระบบการกระจายน ้า ปรับปรุงและขยายพื นที่ชลประทาน แหล่งน ้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
(1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชลประทาน โดยการเพ่ิม

ปริมาณน้ า แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ า ตามสภาพของพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายชลประทานที่สมบูรณ์ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผันนาจากแหล่งน้ าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้ าโขงมาใช้เพ่ือการชลประทานภายในจังหวัด 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าตลอดลุ่มแม่น้ า ทั้งแหล่งน้ าต้นทุน สร้างแก้มลิง 
ระบบส่งน้ าแบบท่อ การใช้น้ าชลประทาน และการลดอัตราสูญเสียการใช้น้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลแหล่งน้ าและพ้ืนที่ชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการเก็บกักน้ าที่ไหลออกจากระบบชลประทานให้คงอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ า 

(3) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมเติมตามความสามารถของชุมชนในพ้ืนที่ และวางแผนการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่โดยเน้นการปรับปรุง และอนุรักษ์ดินต้นน ้าโดยการปลูกป่า การฟ้ืนฟู
ป่าต้นน้ า กลางน ้าและปลายน ้า สร้างฝายชะลอน้ า และอนุรักษ์ดินต้นน ้า  
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(4) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ การปรับปรุงคันกั้นน ้า 
เขื่อน ฝาย ระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงทางระบายน ้า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางใน
คูคลอง เพ่ือบริหารจัดการน้ าหลากในพ้ืนที่เฉพาะ และการเสริมคันก้ันน้ า 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าและการผันน้ า พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเตือนภัยและ 
แผนเชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าจากทุกภาคส่วน 

(6) พัฒนาระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
 

               4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และเกษตรกรในการพึ่งตนเอง
ทางพลังงาน 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
(1) พัฒนาและผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ (อาทิ มูลโค กระบือ) เสริมสร้างความพร้อมในการ

พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตพลังงานทดแทน และการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และใช้พลังงานในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน 

(2) สร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนการสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากมูลโค กระบือ ส าหรับ
ใช้ในครัวเรือน เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี (LPG) 

(3) สร้างระบบสูบน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้เพ่ือการเกษตร และชุมชน แทนการใช้
พลังงานจากไฟฟ้าและน้ ามัน 

(4) จัดหาเทคโนโลยีเตาชีวมวลส าหรับใช้ในครัวเรือน เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี(LPG) และลดปริมาณขยะ  
(5) ปรับเปลี่ยนระบบสูบน้ าทางท่อของสถานีสูบน้ าเพ่ือการเกษตรให้สามารถใช้ระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ได้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 
(6) ปรับเปลี่ยนเสาไฟประติมากรรมในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
(7) การติดตั้งไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเชลล์ส่องสว่างถนนเสาไฟประติมากรรม   
(8) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของทุกภาคส่วนไปสู่การใช้พลังงานสะอาด 
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 กลยุทธ์ปลายน้ า 
               ๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
(1)   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานิเวศน์ป่าของจังหวัดเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ

เป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
(2)   วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 3 ลุ่มน้ าย่อย เน้นป้องกันอุทกภัยและภัย

แล้งอย่างบูรณาการ โดยบริหารจัดการทั้งล าน้ าและเชื่อมโยงระบบชลประทานและให้ครอบคลุมพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่เพียงพอ วางระบบผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 

(3)   จัดสร้างแนวพนังกั้นน้ าโดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือป้องกันปัญหาการกัดเซาะเนื่องจากอุทกภัย 
(4)   แก้ปัญหาลุ่มน้ าตื้นเขินในลุ่มน้ าย่อยและลุ่มน้ าสาขาโดยการขุดลอกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบาย

น้ าและเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าต้นทุนส าหรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตร 
(5)   ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีแก้มลิงครอบคลุมตลอดลุ่มน้ าย่อยและลุ่มน้ าสาขา 
(6)   เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิคุณภาพป้องกัน

การขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตร 
(7)   สร้างระบบธนาคารน้ า ส่งเสริมภาคการเกษตรและอุปโภค บริโภคสนับสนุนให้เกษตรกรมี

ธนาคารน้ าอย่างเพียงพอ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐ ให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย 

……………………………………………… 
 

 แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept) 

 การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์  เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะชีวิตเพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี         
มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ  อีกทั้งยังเป็นทุนทาง
สังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ  

การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมจังหวัดก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหา 
ท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย อาชีพรายวัน                      
ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล และในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการ 
ที่คุณภาพต่ ากว่า รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสังคมรุนแรงขึ้น
ได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัย ซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระ
เลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ท าให้มีข้อจ ากัดในการออมเพ่ืออนาคต ประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้ าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูง ท าให้สามารถได้รับ
ผลตอบแทนสูงขึ้น และทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็
สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็นข้อจ ากัดต่อการ
พัฒนาจังหวัดไปสู่การหนุนเสริมประเทศในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวมทั้ งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาภาคและเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาอ่ืนๆ ของจังหวัด ทั้ง 4 ประเด็นมาเป็นพลังร่วมและ
สนับสนุนการพัฒนา  
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ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคน การเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ และการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และมีความทันสมัยนั้น  จังหวัดอ านาจเจริญจะให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน และ
มุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
และเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น รวมทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนใน
เรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มรายได้
ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการ
สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คน และสังคมของจังหวัดด้วย 

1. วัตถุประสงค์  
                  1)  เพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาตนเองให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
              2)  เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพ
ประชาชนในการจัดการตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน และปัญหาหนี้สิน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
              3)  เพ่ือสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ จิตอาสามีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เป็นชุมชนแห่งสุขภาวะ 
และมีวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง   
              4)  เพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุข 
              5)  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร การบริการ การจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และมีความทันสมัยมากขึ้น 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ระดับความส าเร็จใน
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติด 
ค่าเป้าหมาย : ระดับ5 

ระดับ 5 
(ผลงาน

ด าเนินงานในปี  
60 - 61) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

2.ร้อยละของมูลค่าความ
สูญเสียที่ลดลงจากการเกดิ
อุบัติเหตุทางถนน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 17 

ร้อยละ 17 
(ค่าเฉลี่ยปี 60 

– 61) 

ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
17 
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ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2565 

3. จ านวนกิจกรรมความ
ร่ วม มื อด้ าน เศ รษฐกิ จ 
สังคม และความมั่นคงที่ 
ร่วมด าเนินการกับประเทศ
เพื่อน 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า
100 ครั้ง 

ไม่น้อยกว่า 
100 ครั้ง(ผล
การด าเนินงาน

ในปี 61) 

18  
ครั้ง 

19  
ครั้ง 

20  
ครั้ง 

21  
ครั้ง 

22 
ครั้ง  

4. จ านวนกิจกรรมและ/
หรือจ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมในการเชิด
ชูเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
หลักของชาติ 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 
250 ครั้งหรือ 175,000 
คน 

ไม่น้อยกว่า 
250 ครั้ง 

หรือ 175,000 
คน (ผลการ

ด าเนินงานในปี 
61) 

50 ครั้ง 
หรือ 35,000 

คน 

50 ครั้ง 
หรือ 

35,000 
คน 

50 ครั้ง 
หรือ 

35,000 
คน 

50 ครั้ง 
หรือ 

35,000 
คน 

50 ครั้ง 
หรือ 

35,000 
คน 

5 . ร้ อ ย ล ะ ข อ งส ถ า น
บริการสุขภาพภาครัฐผ่าน
การรับรองมาตรฐาน HA 
ค่ า เป้ าหมาย : ร้ อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

(ผลการ
ด าเนินงานในปี 

60) 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

6 .ร้ อ ยล ะที่ ล ด ล งขอ ง
ประชาชนผู้มีหนี้สินนอก
ระบบ 
ค่ า เป้ าห ม าย  :ร้ อ ย ล ะ 
100 

ร้อยละ 
100 (ค่าเฉลี่ยปี  

60 – 61) 

ร้อยละ25 ร้อยละ25 ร้อยละ25 ร้อยละ25 ร้อยละ25 

7. ร้อยละของครัวเรือน
ยากจนตามเป้าหมายที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
ลดลง  
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ50 

ร้อยละ 
50 (ค่าเฉลี่ยปี  
60 – 61) 

ร้อยละ50 ร้อยละ50 ร้อยละ50 ร้อยละ50 ร้อยละ50 

8.การบริหารจัดการหน่วย 
งานของรัฐมี ประสิทธิภาพ 
ทันสมัย มีการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนใน
หน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5  

ร้อยละ 5 (ผล
การด าเนินงาน

ในปี 61) 
 
 

 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 
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ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2565 

9. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ทดสอบทางการ ศึกษาระดบั 
ช า ติ   ( o-net) ร ะ ดั บ 
มัธยมศึกษาปีท่ี3      
ค่าเป้าหมาย :  37.20 
คะแนน 

37.20 
คะแนน(จ านวน    

ปีการศึกษา
เฉลี่ยฯ ในปี 

61) 

33.05
คะแนน 

34.04
คะแนน 

35.07
คะแนน 

36.12
คะแนน 

37.20
คะแนน 

10.กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พั ฒ น าสมรรถภ าพ แล ะ
การศึกษาอย่างครอบคลุม
ทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ค่ า เป้ าห ม าย  :  ร้ อ ยล ะ 
100 

ร้อยละ100 
(ค่าเฉลี่ยคะแนน
o-net ปี 61) 

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

 

3. แนวทางการพัฒนา 
 กลยุทธ์ต้นน้ า 

              ๑. ส่งเสริมขีดความสามารถทางความรู้ และปัญญาแก่ประชาชนด้วยสมรรถนะสากลรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้เป็นคนไทยแห่งอนาคตตามนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พัฒนาคนอ านาจเจริญในอนาคตให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และการมีคุณธรรม)  

(2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังค่านิยมคนอ านาจเจริญทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยจิตสาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอ านาจเจริญให้เป็นเมืองจิตอาสา 

(3) พัฒนาศักยภาพคนอ านาจเจริญให้มีทักษะภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยี
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พัฒนาทักษะสากลในระดับจังหวัดและอ าเภอ พร้อมสนับสนุนการจัดสร้าง
ห้องเรียนอัจฉริยะ SMART CLASSROOM  

(4) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนแห่งอนาคตส่งเสริมการต่อยอดทักษะแรงงานเยาวชน
ให้สมบูรณ์ในทักษะสากล พร้อมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0  

(5) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทุกช่วงวัยตลอดชีวิตให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาก่อนวัยเรียน สู่การเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีขีด
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติหรือ
โรงเรียนสองภาษาในพ้ืนที่ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้แห่งอนาคตในจังหวัด  

(6) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการพึ่งตนเองทางความรู้ การส่งเสริมกิจการโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้
มีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกต าบล ที่มีความพร้อม และมีกิจกรรมที่รองรับการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งกาย ใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ และการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้การเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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                 2) สร้างสรรค์สังคมคุณธรรม และบ้านเมืองที่น่าอยู่ด้วยจิตอาสา หลักธรรมทางศาสนาภูมิ
ปัญญาและศาสตร์พระราชา 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) สนับสนุนแนวคิดการสานพลังประชารัฐ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์คนอ านาจ  มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอ านาจเจริญให้เป็นเมืองจิตอาสา ท าความดี
ด้วยหัวใจ ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอต าบล และหมู่บ้าน โดยก าหนดให้เป็นวาระจังหวัดพร้อมสนั บสนุน       
การลงทะเบียนเป็นจิตอาสา สร้างแรงจูงใจด้วยกลไกท่ีเหมาะสม 

(2) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด สร้างแนวคิด เพ่ือการเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมสู่การ
มีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจหลักการที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนศาสตร์พระราชาในโรงเรียนอย่างจริงจัง  เพ่ือสร้างคน
รุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ 
และใช้ประโยชน์ได้ง่ายผ่านระบบดิจิทัล  

(3) สนับสนุนความเข้มแข็งของกิจกรรมหมู่บ้านศีล 5 และหมู่บ้าน  5 ดี (คนดี ปัญญาดี สุขภาพดี 
สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี ) เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบดีเด่น การจูงใจอย่างเหมาะสม 
และการถอดบทเรียน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน 5 ดี 

(4) สนับสนุนวัดทุกแห่งให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ และเผยแผ่ศาสนาในวันอาทิตย์ รณรงค์การเข้าวัด 
ปฎิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในวันพระและวันอาทิตย์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุดในวัด เพ่ือให้ประชาชน
ได้เรียนรู้  ฝึกฝนตนเอง และส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติในวัด เพ่ือการเป็นแหล่งขัดเกลาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  
ส่งเสริมให้โรงเรียนมาใช้วัดเป็นพ้ืนที่การพัฒนาเยาวชน  

(5) พัฒนาช่องทางคุณธรรมที่มีความทันสมัย การผลิตสื่อสังคม ส่งเสริมพ้ืนที่ดิจิทัล เพ่ือการ
แสดงออกทางคุณธรรมความดีแก่เยาวชน สนับสนุนเด็กเยาวชนในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ และน ามาเผยแพร่
บนระบบดิจิทัล 
 

                    ๓) ปรับระบบบริการของส่วนราชการมีความทันสมัย ธรรมาภิบาล เป็นที่เชื่อม่ันของ
ประชาชนสู่ราชการ 4.0 ทั งจังหวัด 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) การเพิ่มความรวดเร็วและรอยยิ้มการบริการภาครัฐ  โดยพัฒนาการจัดบริการสื่อสารผ่าน

ระบบอินเตอร์เนต การปรับปรุงเว็บไซต์ภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติ (International Website) การจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดในรูปแบบนานาชาติ รองรับการค้า การลงทุน และการบริการเชื่อมโยงนานาชาติ 
สนับสนุนให้ทุกส่วนราชการพัฒนาระบบการบริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 

(2) ส่งเสริมการปฏิบัติการเพ่ือการสร้างสรรค์การบริการภาครัฐเคลื่อนที่  และพัฒนาทักษะสากล
แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะในบริเวณสถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยว  

(3) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีความทันสมัย รองรับการบริการ
ที่มีมาตรฐานสากล ให้การสนับสนุนการพัฒนาอารยสถาปัตย์ในส่วนราชการที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนมี
มาตรฐานสากล และบริการที่เป็นเลิศ  

(4) พัฒนาระบบการบริหารและติดตามภาครัฐที่มีความรวดเร็ว และทันสมัย สนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์กลางน้ า 

              ๑) ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมดูแล และเสริมศักยภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถ
จัดการตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน และปัญหาหนี สิน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) เร่งพัฒนาคนและสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม ยกระดับ

ครอบครัวยากจนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ลดจ านวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน พัฒนาครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ พัฒนา
อาชีพและรายได้เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่การพ่ึงตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
น าทุนทางวัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมการกิน ความเป็นอยู่ ภาษา วิถีชีวิตอ านาจเจริญ ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือใน
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสู่การจัดการตนเองโดยเฉพาะปัจจัย 4  เสริมสร้างสันติสุข และความสงบ
เรียบร้อยของสังคม เสริมสร้างความมั่นคงของชายแดนและการพัฒนาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สนับสนุนระบบและกลไกสวัสดิการชุมชน เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
ให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุความเข้มแข็งรวมทั้งพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ให้สามารถเป็นกลไก
สนับสนุนการพัฒนาคนและสังคม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 
ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

(2) การปฏิบัติการเชิงรุกในการแก้จนด้วยปัญญา การน ากลุ่มคนจน คนมีหนี้สิน เข้าสู่
กระบวนการปฏิวัติชีวตใหม่ ในรูปแบบค่ายชีวิตพอเพียง เน้นการสร้างความคิดใหม่ สร้างอาชีพที่มีศักยภาพ
ตามบริบทของบุคคลการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

(3) การน าระบบการให้ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัว โดยส่งเสริมผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน นักธุรกิจ ครู
อาจารย์ และผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตเข้ามาร่วมกันดูแลคนจน คนมีปัญหาหนี้สิน โดยการใช้รูปแบบคน
อ านาจเจริญไม่ทอดทิ้งกัน ดูแล เกื้อกูลกันมาเป็นการสื่อสาร พร้อมทั้งให้การยกย่อง ผู้ท าดี ทุกคนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
             ๒) ส่งเสริมประชาชนให้พึ่งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาและท้า
ให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) เสริมสร้างสังคมสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงพร้อมกับ

สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาวะชุมชนด้านคุณภาพ การบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล ลดความเหลื่อมล้าในระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริม
การอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

(2) การสร้างความฉลาดรู้ และการเห็นคุณค่าการมีสุขภาพดีแก่ประชาชน ให้เน้นประชาชนดูแล
สุขภาพตัวเองได้ (Self-care)  

(3) สร้างความฉลาดรู้ ด้านสุขภาพของประชาชน(Healthy literacy) ทุกช่วงวัยสามารถดูแล
สุขภาพประชาชนได้ในระดับครัวเรือน และชุมชนโดยใช้กลไกหมอครอบครัว 

(4) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพในชุมชนในระดับท้องถิ่น (ธรรมนูญสุขภาพ/ 
ธรรมนูญประชาชน) ให้มีการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเพ่ือให้เป็นประชาชนของจังหวัดที่มีคุณภาพ (มีศูนย์
พัฒนาเด็กประจ าต าบล) ที่มีคุณภาพ ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ  Digital เตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
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(5) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพ การ  
บูรณาการการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้มีศูนย์บริบาลสุขภาพผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง  
ในท้องถิ่น 

(6) พัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และการสร้างระบบจิตอาสาเพ่ือร่วม
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้านติดเตียง พร้อมส่งเสริมให้มีคนต้นแบบสุขภาพดีเกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นพลังในการ
สร้างวัฒนธรรมสุขภาพใหม่ในชุมชน 

(7) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองนิเวศน์สุขภาพดีในระดับชุมชนให้เข้มแข็งรองรับการเป็นเมือง
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน สู่หมู่บ้านสุขภาวะสีเขียว และสนับสนุนการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายแดน 

 กลยุทธ์ปลายน้ า 

             ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจากฐาน
การเกษตร ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และธรรมชาติ 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ เปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือเพ่ิมความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเอง 

(2) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  
การสนับสนุนให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่
กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ใน
เชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ และ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ  

(3) สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรั บ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการบริการและการจัดการทรัพยากรในชุมชน ในลักษณะ
เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ/อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับสมาชิกทุกคนในท้องถิ่น
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(4) ส่งเสริมธุรกิจบริการให้มีศักยภาพ โดยสร้างนวัตกรรมจากพืชสมุนไพร ข้าว ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพคนบนฐานปราชญ์ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 152 - 
 

                  แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  
  

 

                  .๒) เสริมสร้างสังคมสันติสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย ยุติปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติดลดลง 
ทุกหมู่บ้าน ด้วยการปฏิบัติการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เน้นการจัดการครอบครัวเสี่ยง ครอบครัวที่มี

ประวัติการใช้ยาเสพติด และครอบครัวที่มีปัญหาสังคม เน้นการดูแลแบบเข้าถึงจนสามารถจัดการตนเองได้ 
เป็นครอบครัวสันติสุข 

(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้เป็น Safety City ที่มีความทันสมัย ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
พ้ืนทีเสี่ยงและพ้ืนทีท่่องเที่ยวในจังหวัด ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยบนถนน 

(3) ปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือการกวาดล้างยาเสพติดและภัยทางด้านความมั่นคง ส่งเสริมสร้าง
ความปลอดภัย ความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง สร้างชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อยด้วยประชาชน และระบบการ
จัดการชุมชน โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  โดยการสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตส านึกให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน  
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  

(4) สร้างเครือข่ายการเฝ้ าระวังความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามในพ้ืนที่ การพัฒนาขีด
ความสามารถของหมู่บ้าน ผู้น าท้องที่ในพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้านในการจัดการภัยความมั่นคง และภัยคุกคามความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยมีเจ้าภาพหลัก สามารถเข้าถึง
ความคุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคุม 

(5) สร้างพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และอาหารปลอดภัย รายได้มั่นคงบนฐานนวัตกรรม 
ประชาชนสามารถปรับตัวเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม (บ้าน วัด 
โรงเรียน) ที่สามารถตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของคนในพื้นที่ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามมาตฐานและมี
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างานและก ากับดูแล 

(6) สร้างจิตส านึกโดยปฎิเสธการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมอย่าง
สะดวก ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตระหนักในอ านาจอธิปไตย เชื่อมั่นต่อการท าหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด โดยน าระบบดิจิตัลมาร่วมพัฒนา 

(7) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยเน้นผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างความมั่นคงทางรายได้และการออม กระจาย
ทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรม ในด้านสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน มุ่งศู่สังคมจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 


