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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลโนนหนามแท่ง  ตําบลโนนโพธิ์  ตําบลบุ่ง  

ตําบลห้วยไร่  ตําบลไก่คํา  ตําบลนาจิก  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  และตําบลโคกกลาง  อําเภอลืออํานาจ  
จังหวัดอํานาจเจริญ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
และการศึกษาของจังหวัดอํานาจเจริญ 
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(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว   
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ  การเล้ียงสัตว์  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่ กําหนดไว้ เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม  คลังสินค้าเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
ที่ดําเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้
ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
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(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๔)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๖)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ที่ดินริมอ่างเก็บน้ํา  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ําไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรอืตึกแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ  การเล้ียงสัตว์  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

เฉพาะที่ดินซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การเล้ียงสัตว์ 
โดยไม่มีอาคารเล้ียงสัตว์  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การเล้ียงสัตว์โดยไม่มีอาคารเล้ียงสัตว์  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  นอกจากให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม   
การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ด้วย   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดิน 
ริมอ่างเก็บน้ํา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ําไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษา  หรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับศาสนา  
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  
ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  และถนนสาย  ค  ๑  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  

ถนนสาย  ข  ๖  และถนนสาย  ค  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้

     โกดัง หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้ ได้

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้

     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย
ชนบทและเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ได้

     การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้

     ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ ได้

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้

(๒) การทําแป้ง ได้

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนี่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได้

     ที่มิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง   ได้ ได้ ได้

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือ ได้ ได้

ย่อยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณ ได้

     ฟาร์มปศุสัตว์)

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้

(๔) การทํายานัตถุ์                   ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน

(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะซ่อมแซม)

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือ ได้ ได้ ได้

เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว (เฉพาะการทํา

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ

เพื่อการดังกล่าว)

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้ ได้

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอด

ปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย ได้ ได้

เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ

หรือเครื่องใช้ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม)

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน

ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการ ได้ ได้ ได้

กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิด

ดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา 

ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ใน

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม)

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก

ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม   

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ ได้ ได้

ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า

หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับ

ไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ

ไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi -

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ 

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ ได้ ได้

ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(เฉพาะดัดแปลง)

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ได้ ได้

     หรือกระเช้าไฟฟ้า (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยาน

สองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ (เฉพาะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง)

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้

     อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ (เฉพาะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง)

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วย ได้ ได้ ได้

แรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ ได้ ได้

     ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ได้ ได้ ได้ ได้

     นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือโลหะที่มีค่า

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้

ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมือง ได้ ได้ ได้

     หรือของชําร่วย)

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้

     (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ 

     หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ ได้ ได้ ได้

ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของ ได้

     ยานดังกล่าง

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้

     ของยานดังกล่าว

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือขนสัตว์

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ได้

ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหต ุ         ลําดับที่                  หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                      ได้                        หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                      โรงงานจําพวกที่        หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองอํานาจเจริญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานโนนหนามแทง  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ  วัดแสนสวัสดิ์ ทัศนาราม   

และถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนว เ ขตป าส ง วนแห ง ช าติ   ป า ด งหั วกอ ง  - ดงปอ   

และอางเก็บน้ํารองน้ําซับ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก  และสหกรณการเกษตร 

อํานาจเจริญ  จํากัด 



 

๒ 

  ดานใต จดถนนบุญประเสริฐ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนอํานาจอนุสรณ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงหัวกอง - ดงปอ  และถนนสาย  ก ๔   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต  และวัดดอนหวาย 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนอรุณประเสริฐ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสรฐิ   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๔๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนอรุณประเสริฐ 

  ดานตะวันตก จด เสนตั้ งฉากกับถนนอรุณประเสริ ฐ   ที่ จุดซึ่ งห า งจาก 

ทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนอรุณประเสริฐ 

เปนระยะ  ๒๕๕  เมตร 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานใต จดคลองสงน้ํา  ฝงเหนือ  วัดศรีบุญยืน  และโรงเรียนบานโนนจาน 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก   

และคลองสงน้ํา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันออก   

และคลองสงน้ํา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก ๘  ฟากใต   คลองส งน้ํ า   ฝ งตะวันตก   

และฝงตะวันออก  และหวยปลาแดก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชยางกูร   

และหมวดพัฒนาการกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๒๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก  หมวดพัฒนาการกองรอย 

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  ๒๒๒  สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ  และโรงเรียนบานไทยรัฐวิทยา  ๙๑   

(บานโคกจักจ่ัน) 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก  และวัดพันธุเวสน 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชยางกูร   

และเรือนจํากลางจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 



 

๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๕   

และโรงเรียนบานไกคํา 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  และวัดบูรพา 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖ 

  ดานตะวันออก จดสถานีตํารวจทางหลวง  ๕  กองกํากับการที่   ๖  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต  และวัดศรีบุญเรือง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   



 

๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖   

วัดโพธิ์ศรี  ปาชาสาธารณประโยชน  และหนองแฝกสาธารณประโยชน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนบุญประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนอํานาจอนุสรณ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนมหาโยธี  ฟากเหนือ 

และฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหวยปลาแดก  ฝงตะวันออก  

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดหวยปลาแดก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสิทธิธรรม  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมหา โยธี   ฟากตะวั นตก   วั ด เทพมงคล   และ 

โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก  และหวยปลาแดก  ฝงตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดหวยปลาแดก  ฝงตะวันตก  และวัดสระเกษ 

  ดานใต จดหวยปลาแดก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก  แขวงการทางจังหวัดอํานาจเจริญ   

วัดอํานาจเจริญ  (วัดหนองแซง)  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ 

ถนนสามัคคีธรรม  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสามัคคีธรรมบรรจบกับถนนผดุงมิตร  และถนนสามัคคีธรรม   

ฟากตะวันออก   

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และถนนสาย  ก  ๗   

ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต  และโรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ   

(บุงชาญวิทยา) 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหวยปลาแดก  ฝงเหนือ  และคลองสงน้ํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสิทธิธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก  และวัดสําราญนิเวศ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดคลองสงน้ํา  ฝงใต  และถนนมหาโพธิ์  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดบานพักขาราชการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากตะวันออก   

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสามัคคีธรรม  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาย  ก  ๘  ที่จุดซึ่งถนนสามัคคีธรรมบรรจบกับถนนผดุงมิตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับ 

วัดอํานาจเจริญ  (หนองแซง)   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก   

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต  หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี   

และสวนสาธารณะมิ่งมงคล 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเจริญผล  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันออก   

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนเจริญผล  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖๖  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจริญผล 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาราษฎร  ฟากตะวันออก   

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ  และโรงเรียนบอบุโปโล 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอรุณประเสริฐ   

และเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนอรุณประเสริฐและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๐๒๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๐๒  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนอรุณประเสริฐ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนอรุณประเสริฐบรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสรฐิ   

เปนระยะ  ๓๒๐  เมตร 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอรุณประเสริฐ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนอรุณประเสริฐ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

โรงเรียนบานทุงสวาง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐ  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอรุณประเสริฐ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนอรุณประเสริฐ  ท่ี จุดซึ่งอยูหางจาก 

โรงเรียนบานทุงสวาง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๒  บรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๓  เปนระยะ  ๕๕๐  เมตร  เปนเสนตรง 

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๔   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

แนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 



 

๙ 

  ดานใต จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๔  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๑   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก   

 ๕.๒ ดานเหนือ จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๔  ฟากใต  และวัดบานโสกโดน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  แนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

จนบรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาดงหัวกอง  - ดงบังอี่   ที่ จุดซึ่งอยูหางจากแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่  บรรจบกบัถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต   

จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสรฐิ   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๖๕๐  เมตร  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่ 

  ดานใต จดหวยทับทาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน  ฝงตะวันออก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงปอ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันตก  และ 

สถานีอนามัยตําบลโนนหนามแทง   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงปอ 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนน  อจ.  ถ. ๑๐๐๔๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน   

  ดานใต จดอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก   

และถนนสาย  ก  ๑  ฟากใตและฟากตะวันออก   

 ๕.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง - ดงปอ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง - ดงปอ 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง - ดงปอ 



 

๑๐ 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดศูนยราชการแหงที่   ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

อํานาจเจริญ  นิคมอํานาจเจริญ  และสํานักงานควบคุมโรคติดตอ  เขต  ๗  อุบลราชธานี 

  ดานตะวันออก จดศูนยราชการแหงที่   ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

อํานาจเจริญ  นิคมอํานาจเจริญ  และสํานักงานควบคุมโรคติดตอ  เขต  ๗  อุบลราชธานี 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง - ดงปอ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง  - ดงปอ  และ 

อางเก็บน้ําหวยโพธิ์ 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน 

  ดานตะวันออก จดอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน  และหวยปลาแดก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก  หมวดการทางพุทธอุทยาน   

โรงเรียนพุทธอุทยาน  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําพุทธอุทยาน  แนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   

และหวยทับทาง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

จุดท่ีอยูบนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงบังอ่ี  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับ 

เสนตั้งฉากระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่ จุดซึ่ งอยูหางจาก 

ทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐ 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๖๕๔  เมตร  และทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก  และหวยปลาแดก  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว   

บริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดศูนยราชการแหงที่   ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

อํานาจเจริญ  นิคมอํานาจเจริญ  และสํานักงานควบคุมโรคติดตอ  เขต  ๗  อุบลราชธานี 



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก  ถนนชยางกูร   

ฟากตะวันตก  และวัดพระมงคลมิ่งเมือง 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดศูนยราชการแหง ท่ี   ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

อํานาจเจริญ  นิคมอํานาจเจริญ  และสํานักงานควบคุมโรคติดตอ  เขต  ๗  อุบลราชธานี 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

จุดท่ีอยูบนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงบังอ่ี  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับ 

เสนตั้งฉากระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่ จุดซึ่ งอยูหางจาก 

ทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐ 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๖๕๔  เมตร   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  โรงเรียนดอนหวายตาใกล   

และถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดศูนยราชการแหงที่   ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

อํานาจเจริญ  นิคมอํานาจเจริญ  และสํานักงานควบคุมโรคติดตอ  เขต  ๗  อุบลราชธานี  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต  และวัดพุทธอุทยานอํานาจเจริญ 

  ดานตะวันออก จดถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จังหวัดอํานาจเจริญ   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนอํานาจอนสุรณ  ฟากตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดงหัวกอง - ดงปอ 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ 



 

๑๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

และถนนชยางกูร  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนอรณุประเสริฐ   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนอรุณประเสริฐ  เปนระยะ  ๒๕๕  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๔๕  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนอรุณประเสริฐ  เสนตั้งฉากกับถนนอรุณประเสริฐ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒   

บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐ  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับ 

ถนนอรุณประเสรฐิ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   

เปนระยะ  ๑,๖๕๔  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนอุดมฤกษบรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓   

เปนระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร   

  ดานใต จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงปอ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานใต จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากหลักเขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  หลักเขตที่  ๘   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   

จนบรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๒  ที่จุดซึ่งเปนระยะขนาน  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๒ 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 



 

๑๓ 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  โรงเรียน 

โพธิ์ศิลานาหวา  ถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต  และโรงเรียนบานทุงสวาง 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหวยปลาแดก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ศูนยกลางทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗   

เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอื  จนบรรจบกบัเสนตั้งฉากระยะ  ๗๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากหลักเขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  หลักเขตที่  ๘   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉาก 

ระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๔   

และหมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดถนนอรุณประเสริฐ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดหวยปลาแดก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  ฟากเหนือ  และวัดบานโคกคาย 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ศูนยกลางทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗   

เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๗๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากหลักเขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  หลักเขตท่ี  ๘   

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร   

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดถนน  อจ.ถ. ๑๐๐๖๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๒  บรรจบกับ 



 

๑๔ 

ถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   

เปนระยะ  ๑,๖๕๔  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนอุดมฤกษบรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓ 

เปนระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร  และเปนแนวเสนตรงไปจนจดทางหลวงชนบท  อจ. ๔๐๑๑   

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  อจ. ๔๐๑๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  ถนนชยางกูร   

ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชยางกูร   

และหมวดพัฒนาการกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๒๒ 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชยางกูร   

เรือนจํากลางจังหวัดอํานาจเจริญ  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต  ถนนชยางกูร  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  ฟากใต  และโรงเรียนวัดโคกคาย 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อจ.ถ. ๑๐๐๐๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

แนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

อจ.  ๓๐๐๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  อจ. ๓๐๐๗  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร   

 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๕  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 



 

๑๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖   

เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  และเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก   

โรงเรียนบานไกคํา  เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๕  และเสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒ 

 ๕.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  และเสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๖ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๒๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  ข  ๖   

ปาชาสาธารณประโยชน  หนองแฝกสาธารณประโยชน  วัดโพธิ์ศรี  เสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  อจ.  ๔๐๑๑   

ฟากใต  และวัดโนนสมบูรณ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  บรรจบกับ 

ถนนอรุณประเสรฐิ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอรุณประเสริฐและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒   

เปนระยะ  ๑,๖๕๔  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนอุดมฤกษบรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓ 

เปนระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร  และเปนแนวเสนตรงไปจนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  เปนระยะ  ๑,๖๐๗  เมตร 

  ดานใต จดศูนยราชการแหงท่ี  ๒  และเสนขนานระยะ  ๖๕๗  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 



 

๑๖ 

 ๕.๒๗ ดานเหนือ จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก  และ 

โรงเรียนโคกศรีบุญเรือง 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   ซึ่ ง เปนเสนตั้ งฉากระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

เปนระยะ  ๒,๐๒๕  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

แนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร 

 ๕.๒๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๑๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และศูนยราชการแหงที่  ๒   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ   

๒,๐๒๕  เมตร   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   ซึ่ ง เปนเสนตั้ งฉากระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

เปนระยะ  ๒,๐๒๕  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ อางเก็บน้ําพุทธอุทยาน 

 ๖.๒ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ในเขตท่ีดินของศูนยราชการแหงที่  ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ  นิคมอํานาจเจริญ   

และสํานักงานควบคุมโรคติดตอ  เขต  ๗  อุบลราชธานี 



 

๑๗ 

 ๖.๓ อางเก็บน้ําหวยโพธิ์ 

 ๖.๔ อางเก็บน้ํารองน้ําซับ 

 ๖.๕ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ 

 ๖.๖ สระหนองเม็ก 

 ๖.๗ ปาชาสาธารณประโยชน  และหนองแฝกสาธารณประโยชน 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๕๗  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดศูนยราชการแหงที่  ๒ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากศูนยราชการแหงที่  ๒  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๒๑๐  เมตร   

จนถึงศูนยราชการแหงท่ี  ๒ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ  การเล้ียงสัตว  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  ที่ดินสาธารณสมบัติ 

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  (ทุงหญาเล้ียงสัตวโคกหนองโก) 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงปอ 

 ๘.๒ ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ๘.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกอง - ดงบังอี่ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ โรงเรียนบานโนนหนามแทง 

 ๙.๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ 

 ๙.๓ โรงเรียนพุทธอุทยาน 

 ๙.๔ โรงเรียนมิ่งมงคล 

 ๙.๕ โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ 

 ๙.๖ โรงเรียนอํานาจเจริญ 

 ๙.๗ โรงเรียนดอนหวายตาใกล 



 

๑๘ 

 ๙.๘ โรงเรียนบานดอนแดง 

 ๙.๙ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหวา 

 ๙.๑๐ โรงเรียนบานทุงสวาง 

 ๙.๑๑ โรงเรียนบานโนนจาน 

 ๙.๑๒ โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ  (บุงชาญวิทยา) 

 ๙.๑๓ โรงเรียนบานไทยรัฐวิทยา  ๙๑  (บานโคกจักจ่ัน) 

 ๙.๑๔ โรงเรียนบานโคกคาย 

 ๙.๑๕ โรงเรียนบานไกคํา 

 ๙.๑๖ โรงเรียนบอบุโปโล 

 ๙.๑๗ โรงเรียนโคกศรีบุญเรือง 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดบานโสกโดน 

 ๑๐.๒ วัดอัมพวัน 

 ๑๐.๓ วัดพระมงคลมิ่งเมือง 

 ๑๐.๔ วัดพุทธอุทยานอํานาจเจริญ 

 ๑๐.๕ วัดอางใหญอภัยทาน 

 ๑๐.๖ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม 

 ๑๐.๗ วัดดอนหวาย 

 ๑๐.๘ วัดบานดอนแดง 

 ๑๐.๙ วัดสําราญนิเวศ 

 ๑๐.๑๐ วัดเทพมงคล 

 ๑๐.๑๑ วัดสระเกษ 

 ๑๐.๑๒ วัดศรีบุญยืน 

 ๑๐.๑๓ วัดอํานาจเจริญ  (หนองแซง) 

 ๑๐.๑๔ วัดสวนภิรมย 

 ๑๐.๑๕ วัดบานลาดคํา 

 ๑๐.๑๖ วัดพันธุเวสน 

 ๑๐.๑๗ วัดบานโคกคาย 



 

๑๙ 

 ๑๐.๑๘ วัดบูรพา 

 ๑๐.๑๙ วัดศรีบุญเรือง 

 ๑๐.๒๐ วัดโนนสมบูรณ 

 ๑๐.๒๑ วัดปาบึงน้ําพุ 

 ๑๐.๒๒ วัดโพธิ์ศรี 

 ๑๐.๒๓ วัดหนองคลอง 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ สถานีอนามัยตําบลโนนหนามแทง 

 ๑๑.๒ ศูนยราชการแหงที่  ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ  นิคมอํานาจเจริญ   

และสํานักงานควบคุมโรคติดตอ  เขต  ๗  อุบลราชธานี 

 ๑๑.๓ หมวดการทางพุทธอุทยาน 

 ๑๑.๔ งานสงน้ําและบํารุงรักษากรมชลประทาน 

 ๑๑.๕ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๖ สหกรณการเกษตรอํานาจเจริญ  จํากัด 

 ๑๑.๗ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวดัอํานาจเจริญ  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 

อํานาจเจริญ  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  สํานักงานเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ   

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ  และสํานักงานการประปาจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๘ บานพักขาราชการ  และที่โลง 

 ๑๑.๙ ศาลจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๑๐ สํานักงานอัยการจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๑๑ ที่ทําการชุมสายโทรศัพทจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๑๒ กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๑๓ บานพักขาราชการ 

 ๑๑.๑๔ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๑๕ บานพักขาราชการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๑๖ สวนสาธารณะมิ่งมงคล   

 ๑๑.๑๗ หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 



 

๒๐ 

 ๑๑.๑๘ หนวยสงเสริมและพัฒนาสหกรณที่  ๑ - ๓  ธนาคารออมสิน  สาขาอํานาจเจริญ   

ศาลาประชาคมจังหวดัอํานาจเจรญิ  ศูนยการทองเท่ียวและนันทนาการจังหวดัอํานาจเจรญิ  ศูนยการศึกษาพิเศษ 

จังหวัดอํานาจเจริญ  สถานีตํารวจภูธรเมืองอํานาจเจริญ  องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ   

ที่วาการอําเภอเมืองอํานาจเจริญ  และไปรษณียจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๑๙ ที่ทําการส่ือสารโทรคมนาคมจังหวัดอํานาจเจริญ  ศูนยบริการทะเบียนภาค   

สาขาจังหวัดอํานาจเจริญ  บานพักขาราชการ  และท่ีโลง 

 ๑๑.๒๐ แขวงการทางจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๒๑ เรือนจํากลางจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๒๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๑๑.๒๓ หมวดพัฒนาการกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  ๒๒๒ 

 ๑๑.๒๔ สถานีตํารวจทางหลวง  ๕  กองกํากับการที่  ๖ 

 ๑๑.๒๕ ศูนยราชการแหงท่ี  ๒ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองอํานาจเจริญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔๔   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ก  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับซอยศรีมงคล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับ 

ถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ   

๑,๓๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนพิกุลทอง  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนชยางกูร  ที่บริเวณหางจากถนนชยางกูร  บรรจบกับ 

ถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชยางกูร  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสิทธิธรรม   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๒   

ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ตัดกับถนนพิกุลทอง  ที่บริเวณหางจากถนนพิกุลทองบรรจบกับ 

ถนนเทพมงคลเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพิกุลทอง  ระยะประมาณ  ๑๔๕  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนชยางกูร  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๔   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๘๘๐  เมตร  ตัดกับถนนพิกุลทอง  ที่บริเวณหางจากถนนพิกุลทองบรรจบกับถนนเทพมงคลเหนือ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพิกุลทอง  ระยะประมาณ  ๑๔๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะ 



 

๓ 

ไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนพิกุลทอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  ตัดกับถนนอรุณประเสริฐ   

ที่บริเวณหางจากถนนอรุณประเสริฐบรรจบกับถนนพิกุลทอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนอรุณประเสริฐ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนอเนกอํานาจ  (ถนนสาย  ก  ๘)  ท่ีบริเวณหางจากถนนอเนกอํานาจบรรจบกับ 

คลองสงน้ําชลประทาน  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตตามแนวถนนอเนกอํานาจ  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอเนกอํานาจ  และถนนเดิม 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

บรรจบกับถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมบรรจบกับถนนอุดมฤกษ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๑  เริ่มตนจาก 

ถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนนอํานาจอนุสรณ  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

บรรจบกับถนนอํานาจอนุสรณ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗   

เริ่มตนจากถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท   

อจ.  ๓๐๐๗  ระยะประมาณ  ๑,๗๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑   

บรรจบกับถนนอเนกอํานาจ  (ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑   

ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร 



 

๔ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  เริ่มตนจาก 

ถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๑,๔๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนอุดมฤกษ   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๑,๕๒๐  เมตร  ตัดกับถนนชยางกูร  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗   

บรรจบกับถนนชยางกูร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนชยางกูร  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๔๘๐  เมตร  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับ 

ถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑   

บรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ตัดกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่บริเวณหางจากถนนชยางกูรบรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนชยางกูรและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ระยะประมาณ   

๑,๘๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนน  อจ.ถ. ๑๐๐๖๓  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และทางหลวงชนบท  อจ.  ๔๐๑๑  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๔๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 



 

๕ 

และทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  อจ.  ๔๐๑๑  ระยะประมาณ  ๑,๕๑๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๒   

๓. ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนชยางกูร  ที่บริเวณหางจากถนนชยางกูรบรรจบกับ 

ซอยศรีมงคลไปทางทิศเหนือตามแนวถนนชยางกูร  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก 

ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๑   

(ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนอํานาจอนุสรณ  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๑   

(ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนอํานาจอนุสรณที่บริเวณหางจากถนนอํานาจอนุสรณบรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนอํานาจอนุสรณ  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนพิกุลทอง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๓๔๐  เมตร  ตัดกับถนนพิกุลทอง  ที่บริเวณหางจากถนนพิกุลทองบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนพิกุลทอง  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ก  ๗  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๕๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนอรุณประเสริฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๒๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนอเนกอํานาจ  (ถนนสาย  ก  ๘)  ท่ีบริเวณหางจากถนนอเนกอํานาจ   

(ถนนสาย  ก  ๘)  บรรจบกับถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนอเนกอํานาจ  (ถนนสาย   

ก  ๘)  ระยะประมาณ  ๒,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร   

บรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗   

(ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๑,๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนชยางกูร   



 

๖ 

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๑,๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๕)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒,๔๕๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๑,๕๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔  ที่บริเวณหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔   

ระยะประมาณ  ๑,๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๕๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับ 

ถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๐๔  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ระยะประมาณ  ๑,๓๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนชยางกูร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับซอยศรีมงคล  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  ตัดกับถนนอรุณประเสริฐ  ที่บริเวณหางจากถนนอรุณประเสริฐบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอรุณประเสริฐ  ระยะประมาณ   

๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๘)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๘)  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๘)  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๒ ,๐๔๐  เมตร  ตัดกับถนนอุดมฤกษท่ีบริเวณหางจากถนนอุดมฤกษบรรจบกับ 



 

๗ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนอุดมฤกษ  ระยะประมาณ  ๑,๑๙๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  (ถนนสาย  ข  ๓)  ท่ีบริเวณ 

หางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๑,๔๓๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนชยางกูร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๔   

ระยะประมาณ  ๑,๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๕  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๒,๖๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  อจ.  ๔๐๑๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  ท่ีบริเวณ 

หางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๔๐๑๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  อจ.  ๔๐๑๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  ระยะประมาณ  ๑,๕๑๐  เมตร 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลโนนหนามแท่ง  ตําบลโนนโพธ์ิ  ตําบลบุ่ง  ตําบลห้วยไร่  ตําบลไก่คํา  ตําบลนาจิก  อําเภอ 
เมืองอํานาจเจริญ  และตําบลโคกกลาง  อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  
และการดํารงรักษาเมือง  และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนสง่  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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