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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอํานาจเจริญ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดอํานาจเจริญ  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี 
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผั ง เ มื อ ง รวมตามกฎกระทรวงนี้   มีน โยบายและมาตรการ เพื่ อ จั ด ระบบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ
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และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมการจัดลําดับชุมชน  การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง   
เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง  เศรษฐกิจ  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว  ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

(๒) ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยที่มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟูโบราณสถาน  เอกลักษณ์  วัฒนธรรม
พื้นบ้าน  และพัฒนาวิถีชีวิตของคนในจังหวัดให้เกิดการดํารงชีวิตแบบยั่งยืน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอํานาจเจริญเป็นเมืองสะอาด  มีการจัดระบบเมือง  มีภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๔) ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  และพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

(๕) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม  เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

ตามศักยภาพของจังหวัด 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้ เ ป็นไปตามแผนผังกําหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท

ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสเีขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
เว้นแต่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงาน  ซึ่งมิใช่โรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ตามวรรคสอง  (๑) 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๘) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่ เป็นกิจการที่อ ยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ ป่า   

และเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้   
สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น   

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการโรงงาน  ซึ่งมิใช่โรงงานที่ห้ามประกอบกิจการตามวรรคสอง  (๑) 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมห้วยปลาแดก  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของห้วยไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  ลําห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวหรือเก่ียวข้องกับ 
การท่องเที่ยว  การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําจืด  การประมงหรือเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการประมง   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ข้อ ๑๒ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ       ๑. ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      ๒. จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือ

โปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

Nitrate) หรือ

โปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๕  (๑) โรงงานทําสี  (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสง หรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ

 ของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

๒

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

 สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ

 ของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

ทุกลําดับ โรงงานทุกประเภทและชนิด ทุกจําพวก

๕

 ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดอาํนาจเจริญ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน  
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลชานมุาน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตาํบลชานมุาน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานใต   จดเขตเทศบาลตาํบลชานมุาน  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลชานุมาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

กับหลักเขตที่  ๑ 
  ๑.๒ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ๑.๓ เขตผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 

เมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
  ๑.๔ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลนาหวาใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลนาหวาใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลนาหวาใหญ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลนาหวาใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ๑.๕ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลน้ําปลีก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลน้ําปลีก  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลน้ําปลีก  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลน้ําปลีก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๒ 

  ๑.๖ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  
หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  
หลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  
หลักเขตท่ี  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๔  กับหลักเขตที่  ๑๕ 

      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๕  หลักเขตที่  ๑๖  
กับหลักเขตที่  ๑๗ 

      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  ระหวางหลักเขตที่  ๑๗  หลักเขตที่  ๑๘  
หลักเขตท่ี  ๑๙  หลักเขตที่  ๒๐  หลักเขตที่  ๒๑  หลักเขตที่  ๒๒  หลักเขตที่  ๒๓  หลักเขตท่ี  ๒๔  หลักเขตที่  ๒๕  
กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ๑.๗ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหัวตะพาน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  
หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลหัวตะพาน  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  
หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๗ 

      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลหัวตะพาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลหัวตะพาน  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตท่ี  ๙  

หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตท่ี  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ๑.๘ ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตาํบลอาํนาจ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลอํานาจ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลอํานาจ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑ 
  ๑.๙ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑ 
๒. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใต  ตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๒ 



 

๓ 

      ดานใต   จดเสนตั้งฉากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่ จุดซึ่ ง 
อยูหางจากถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศใตตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๒,๗๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๒   

  ๒.๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒   

      ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๖,๕๐๐  เมตร 

      ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๐๒ 

      ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซึ่ง 
หางจากทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต        
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  เปนระยะ  ๘,๕๐๐  เมตร   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ดานเหนือ   จดเขตนิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก  และเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดมุกดาหาร 

      ดานตะวันออก   จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 
      ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลชานุมาน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตที่  ๕   
      ดานตะวันตก   จดเขตนิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก 
  ๓.๒ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดมุกดาหาร 
      ดานตะวันออก   จดเขตนิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก  และถนนอจ.ถ.  ๑๐๐๖๗  

ฟากเหนือและฟากตะวันตก   
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงท่ีหนึ่ง  เขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงบังอี่ฝงซายหวยทม  และเขตอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 
      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดยโสธร  เขตอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว  และเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดมุกดาหาร 

  ๓.๓ ดานเหนือ   จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๗  ฟากใต 



 

๔ 

      ดานตะวันออก   จดเขตนิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก  และทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๖  
ฟากตะวันตก 

      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงท่ีหนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๗  ฟากตะวันออก 
  ๓.๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากใต  และหวยแกวแมง  ฝงใต 
      ดานตะวันออก   จดแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 
      ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี 
      ดานตะวันตก จด เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าด งคํ า เ ดื อย   แปลงที่ หนึ่ ง   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันออก 
  ๓.๕ ดานเหนือ   จดเขตนิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก  และทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๖  

ฟากใต 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๖  ฟากตะวันออก 
  ๓.๖ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงท่ีหนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่งและหวยทม  

ฝงตะวันออก 
  ๓.๗ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
  ๓.๘   ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานใต   จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๗  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงท่ีหนึ่ง 
  ๓.๙ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 



 

๕ 

      ดานใต   จดเขตวนอุทยานภูสิงห  -  ภูผาผ้ึง  และเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 

      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากใต  และเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๒ ดานเหนือ   จดหวยละโอง  ฝงใต 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงปอ 
      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดยโสธร 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ   จดหวยละโอง  ฝงใต  และทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่  และเขตผัง

เมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
      ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมาย เลข   ๒๑๒  ฟากตะวั นออก   

และหนวยพัฒนาการเคล่ือนที่  ๕๑ 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 
 ๓.๑๔ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง  
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
 ๓.๑๕ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
 ๓.๑๖ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
 ๓.๑๗ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 



 

๖ 

      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
 ๓.๑๘ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันตก 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงที่หนึ่ง 
 ๓.๑๙ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
 ๓.๒๐ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงท่ีหนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  และเขต

เทศบาลตําบลนาหวาใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๖ 
      ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๖  ฟากตะวันออก   
 ๓.๒๑ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปารังงาม 
      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี 
      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลนาหวาใหญ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตที่  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใตและฟากตะวันออก 
 ๓.๒๒ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันตก   จด เขตป า สง วนแห ง ชาติ   ป า ด งหั วกอ งและป าด งบั ง อี่   

และอางเก็บน้ําหวยสีโท 
 ๓.๒๓ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันออก   จด เขตป า สง วนแห ง ชาติ   ป า ด งหั วกอ งและป าด งบั ง อี่   

และทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
 ๓.๒๔ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงปอ 



 

๗ 

      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดยโสธร 
 ๓.๒๕ ดานเหนือ   จ ด เ ข ต ป า ส ง ว น แ ห ง ช า ติ   ป า ด ง หั ว ก อ ง แ ล ะ ป า ด ง อี ่  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดอืย  แปลงที่หนึ่ง 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๖  ฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒๖ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต  และเขตเทศบาล

ตําบลนาหวาใหญ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดิ นหมายเลข   ๒๒๕๒  ฟากตะวันตก   

และถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๙๘  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสองสลึง  เขตเทศบาลตําบลพระเหลา  

ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒๕  หลักเขตที่  ๒๔  หลักเขตที่  ๒๓  หลักเขตที่  ๒๒   
กับหลักเขตท่ี  ๒๑  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองลุมพุก  และถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 
 ๓.๒๗ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ดานใต   จดหวยปลาแดก  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑๐  ฟากตะวันออก   

และเขตเทศบาลตําบลน้ําปลีก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๓.๒๘ ดานเหนือ   จดหวยปลาแดก  ฝงใต 
      ดานตะวันออก   จดเขตผัง เมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวง   

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก  
และเขตเทศบาลตําบลอํานาจ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
จังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑๐  ฟากเหนือ 



 

๘ 

      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลหัวตะพาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๖  
หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหลุบและปาดงปูตา  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒๙ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดิ นหมายเลข   ๒๒๑๐  ฟากตะวันตก 

และเขตเทศบาลตําบลน้ําปลีก  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕   
กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานใต   จดหวยปลาแดก  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดยโสธร 
 ๓.๓๐ ดานเหนือ   จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๙๘  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๕๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี 
      ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี 
      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสองสลึง  และถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๙๘  

ฟากตะวันออก 
 ๓.๓๑ ดานเหนือ   จดถนน  อจ.ถ.  ๑๐๐๖๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒๑  กับหลักเขตที่  ๒๐ 
      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓๔  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลอํานาจ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  และเขตผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๓.๓๒ ดานเหนือ   จดหวยปลาแดก  ฝงใต 
      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๑๐  ฟากตะวันตกและฟากใต  

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหลุบและปาดงปูตา  เขตเทศบาลตําบลหัวตะพาน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  
หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๑๑  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  
กับหลักเขตท่ี  ๖  และเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอํานาจเจริญ
กับจังหวัดอุบลราชธานี 

      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองบัว  แปลงท่ีหนึ่ง 
      ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดยโสธร  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงใหญ 



 

๙ 

 ๓.๓๓ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสองสลึง 

      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี 

      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓๔  ฟากเหนือ  และเขต

เทศบาลตําบลพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑   

      ดานตะวันตก   จดหวยพระเหลา  ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  

ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕ 

 ๓.๓๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓๔  ฟากใต 

      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  ระหวางหลักเขตที่  ๒๐  หลักเขตที่  ๑๙  

หลักเขตที่  ๑๘  กับหลักเขตที่  ๑๗  หวยจันลัน  ฝงเหนือและฝงใต  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาฝนแสนหา 

      ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

จังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี 

      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลอํานาจ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

 ๓.๓๕ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๓   

      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดิ นหมายเลข   ๒๐๔๙  ฟากตะวันตก 

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาฝนแสนหา 

      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาฝนแสนหา  และเขตผังเมืองรวมดานใต  

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี 

      ดานตะวันตก   จดหวยจันลัน  ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลพระเหลา  

ระหวางหลักเขตที่  ๑๗  หลักเขตที่  ๑๖  หลักเขตที่  ๑๕  หลักเขตที่  ๑๔  หลักเขตท่ี  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๒   

กับหลักเขตที่  ๑๑ 

 ๓.๓๖ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓๔  ฟากใต 

      ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวดัอาํนาจเจริญกับจังหวดัอบุลราชธานี  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงนาชี  และปาดงขี้แลน 

      ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

จังหวัดอํานาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานี  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกโสกใหญ 

      ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาฝนแสนหา  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๔๙  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๑๐ 

  ๔.๑ ดานเหนือ   จดหวยโปง  ฝงใต 

      ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่ฝงซายหวยทม 

      ดานใต   จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากเหนือ  เขตเทศบาล 

ตําบลเสนางคนิคม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕    

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๗  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

  ๔.๒ ดานเหนือ   จดหวยขมิ้น  ฝงใต 

      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 

      ดานใต   จดหวยละโอง  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก   จดลําเซบาย  ฝงตะวันออก 

  ๔.๓ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๓๗๗  ฟากใต  เขตเทศบาล 

ตําบลเสนางคนิคม  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  และทางหลวงชนบท   

อจ.  ๓๐๐๒  ฟากใต 

      ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  อจ.  ๓๐๐๒  ฟากตะวันตก 

      ดานใต   จดหวยละโอง  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ๕.๑ อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 

   ๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงคําเดือย  แปลงท่ีหนึ่ง  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๖  

หมายเลข  ๓.๗  หมายเลข  ๓.๘  หมายเลข  ๓.๙  หมายเลข  ๓.๑๔  หมายเลข  ๓.๑๕  หมายเลข  ๓.๑๖  

และหมายเลข  ๓.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 

   ๕.๓ อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว  และปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่ฝงซายหวยทม 

   ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่  และวนอุทยานภูสิงห  –  ภูผาผ้ึง  ทั้งนี้

ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๑๙  และหมายเลข  ๓.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๖  

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

   ๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหัวกองและปาดงปอ 

   ๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปารังงาม 

   ๕.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกสองสลึง 

   ๕.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหลุบและปาดงปูตา 

   ๕.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองลุมพุก 



 

๑๑ 

 ๕.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดง  ปายาง  และปาดงปูตา 

 ๕.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงใหญ 

 ๕.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงนาชี  และปาดงขี้แลน 

 ๕.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาฝนแสนหา 

 ๕.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกโสกใหญ 

 ๕.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองบัว  แปลงท่ีหนึ่ง 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  อางเก็บน้ําหวยสีโท 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดอํานาจเจริญ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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