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คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ 
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 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ซึ่งได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
เมืองหลวง และได้กำหนดนโยบายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ซึ่งมีแนวคิดท่ีจะปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ โดยมีแนวคิดใน
การปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  แนวคิดการบริหารงานแบบประชาธิปไตย 
  ๒.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.  แนวคิดการพัฒนาองค์กร 
  ๔.  แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยจะใช้แนวทางทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลเมืองหลวง  จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน โดยมีงานหลักที่จะดำเนินการ  6 ด้าน 
ดังนี้ 
 ๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร   
  ๑.2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น  

 ๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆให้มีศักยภาพ   
  ๒.๓  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว ์

 ๓.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓.๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น  
  ๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๓.๔  ส่งเสริมและสนับกิจกรรมศูนย์ อปพร. 
  ๓.๕  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  ๓.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานสาธารณสุข 
  ๓.๗  รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  ๓.๘  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรง 

 ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการกีฬา 
  ๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๔.๒  พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ 

๑.  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
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  ๔.๓  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ 
  ๔.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬา 

 ๕.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
  ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๒  ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า   

 ๖.  นโยบายด้านการบริหาร 
  ๖.๑  บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  ๖.๒  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหาในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล   
  ๖.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร เพื ่อให้บริการกับประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ    
 
 
 
  

“เมืองหลวงตำบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล” 

 

 
  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะห้าปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่ได้แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน  ได้แก ่
  1. ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร 

๒.  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 
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 โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้จัดลำดับ
ความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 
 ๑.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
          ๓.ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทำทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
          ๔.พัฒนาคุณภาพสินค้าและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          5.ส่งเสริมศกัยภาพการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายและเพียงพอในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
   การดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส   
2.พัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
5.ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมของชุมชน 
6.พัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
7.ส่งเสริมมาตรการปราบปรามและป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติด 
8.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
9.อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ 
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3.ส่งเสริมบริการสาธารสุข สุขภาพ และการอนามัย 
4.การควบคุมและป้องกันโรค ระบาดและโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบถนนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่   
2.พัฒนาระบบน้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
4.ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร 
กลยุทธ์ 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถขององค์กร 
3.พัฒนาขีดความสามารถของการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและนโยบายรัฐบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
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1. ด้านกายภาพ 
1.1 ทีต่ั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ตั้งอยู่ที ่เลขที่ 142 หมู่ที ่ 3 บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอ     
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศใต้ของอำเภอห้วยทับทันเป็นระยะทางประมาณ 7  กิโลเมตร ตำบลเมืองหลวง        
เป็น 1 ใน 6 ตำบลในเขตอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพื ้นที ่อยู ่ต ิดกันท้องถิ ่นใกล้เคียงคือ        
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน, องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภอ
อุทุมพรพิสัย และเทศบาลตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย  อำเภออุทุมพรพิสัย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลหมื่นศรีอำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง  อำเภอห้วยทับทัน 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
         ลักษณะพ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงสลับที่ราบลุ่ม และป่าไม้ ลักษณะดินปนทรายบางส่วน เป็นดินร่วนและ    
ดินเหนียว 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะอากาศที่ร้อนชื้นประกอบด้วย 3 ฤดู ดังนี้ 
           1. ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม  
ตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื ้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม  และมีอิทธิพลของ ร่องความกด         
อากาศต่ำหรือร่องมรสุม (International Tropical Convergence Zone : ITCZ or Monsoon Trough) พาดผ่าน ทำ
ให้เริ ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน  หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง (Dry Spell) เนื่องจากร่องความ
กดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศลาว เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ สำหรับ
ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมได้เคลื่อน
ตัวลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในฤดูนี้ มักมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้า
มามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยปีละ 1-3 ลูก จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี 
(พ.ศ. 2514-2543) ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ฝนตกชุกมากที่สุดคือเดือนกันยายน วัดปริมาณฝนรวมเฉลี ่ยได้ 
258.2 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนสิงหาคม วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ 249.4 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งป ีวัด 
ได้ 1,435.7 มิลลิเมตร 
           2. ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้ จังหวัดศรีสะเกษ  
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลด
ต่ำลงทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกำลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น  จากสถิติภูมิอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า อากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือน
ธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยได้ 17.3 องศาเซลเซียส และ 17.4 องศาเซลเซียส ตามลำดับ อุณหภูมิต่ำ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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ที่สุดที่เคยวัดได้ เท่ากับ 6.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลง
อย่างมาก ส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย อนึ่ง ในฤดูนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนตัวมาจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือ
ของประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ซึ่งอาจทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ปริมาณฝนจะไม่
มากนัก 
           3. ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมที่พัดปกคลุมในฤดู    
นี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน (Heat Low) ปกคลุม 
ตลอดฤดู ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป บางวันมีอากาศร้อนจัดสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป จาก
สถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าเดือนเมษายนเป็น
เดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยวัดได้ 42.5 องศาเซลเซียส ในฤดูนี้จะมีบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชก
แรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน (SummerStorm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมี
ปริมาณน้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพพ้ืนดินทั่วไปมลีักษณะดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนและดินเหนียวบางพ้ืนที่ 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
มีแหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท้ังที่เกิดเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการ  

       อุปโภคบริโภคของประชาชนได้แก่ 
1.ลำน้ำ/ลำห้วยกุดโท๊ะ 
2.อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 
3.หนองบึง 
4.สระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน 
5.คลองอีสานเขียว 3 สาย 

    แหล่งน้ำส่วนใหญ่มักตื้นเขินในหน้าแล้งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากนักซ่ึงเป็นสาเหตุสำคัญในการ
อพยพแรงงานราษฎรไปทำงานต่างจังหวัด 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
         สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ25ของพ้ืนที่ไม่มีป่าเบญจพรรณเป็นป่าสงวนเขตร้อนมีปริมาณ   
       ต้นไม้เศรษฐกิจน้อยและโดนบุกรุกแผ้วถางเพ่ือทำการเกษตรจนบางแห่งไม่เหลือสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
      ตำบลเมืองหลวง มีพ้ืนที่ตำบลเป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงประมาณ 48.5 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 30,312 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ 
      ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย  อำเภออุทุมพรพิสัย 
      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลตำบลหมื่นศรีอำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
      ทิศใต ้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง  อำเภอห้วยทับทัน 
  และแบ่งการปกครองได้จำนวน 14 หมู่บ้านคือ 
     หมู่ที่ 1 บ้านเมืองหลวง 
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หมู่ที่ 2 บ้านเมืองหลวง 
หมู่ที่ 3 บ้านเมืองหลวง 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองดินจี่ 
หมู่ที่ 5 บ้านจังเอิน 
หมู่ที่ 6 บ้านเมืองน้อย 
หมู่ที่ 7 บ้านอ้อ 
หมู่ที่ 8 บ้านโทะ 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเมย 
หมู่ที่ 10 บ้านเตาเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะมอน 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองคู 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยยาง 
หมู่ที่ 14 บ้านหนองกอก 

2.2 การเลือกตั้ง 
        การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงใช้เขตหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้านเป็น
เขตเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 2 คน รวม 28 คน ใช้เขตตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง
สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 1 คน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน  8,746     คน 
  แยกเป็น  ชาย    จำนวน    4,391   คน  
     หญิง   จำนวน   4,356    คน 
  จำนวนครัวเรือน    1,974  ครัวเรือน 
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หมู่ที่ รายช่ือหมู่บ้าน 
  จำนวน 
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเมืองหลวง 67 148 148 296 นายบุญโชค  อินทร์แก้ว 
2 บ้านเมืองหลวง 171 364 382 746 นายสมชาย อินทร์แก้ว 
3 บ้านเมืองหลวง 175 343 392 735 นายพรสยาม   ทำมา 
4 บ้านหนองดินจี่ 72 140 164 301 นายนิตย์  มุกดา 
5 บ้านจังเอิน 152 378 375 753 นายไสว  อินทร์แก้ว 
6 บ้านเมืองน้อย 208 450 494 944 นายเฉลิม  สงค์พิมพ์ 
7 บ้านอ้อ 187 411 374 785 นายสมพร  คำเครื่อง 
8 บ้านโทะ 165 404 366 770 นายสำเภา  ยิ่งดี 
9 บ้านหนองเมย 86 215 223 438 นายสุพจน์ ไชยพันธ์ 

10 บ้านเตาเหล็ก 152 315 343 658 นายมงคล  สุขใส 
11 บ้านหนองสะมอน 243 571 510 1080 นายศราวุฒิ  ยงกุล 
12 บ้านหนองคู 67 150 133 283 นายจำปาทอง  บุญโย 
13 บ้านห้วยยาง 170 345 306 651 นายสุข  คำด้วง 
14 บ้านหนองกอก 59 157 146 303 นายประเทือง  หาญภิรมย์ 

รวม 1,974 4,391 4,356 8,746 ข้อมูล ณ  เมษายน 2562 

 
3.2 ชว่งอายุและจำนวนประชากร 

แยกตามช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 958 875 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 2,781 2,746 อายุ 18 – 59 ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 646 740 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

รวม 4,385 4,361  

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนประถม   6  แห่ง 

  1. โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
  2. โรงเรียนบ้านจังเอิน 
  3. โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
  4. โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 
  5. โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
    - โรงเรียนประถมขยายโอกาส  1  แห่ง 
  1. โรงเรียนบ้านโทะ 

   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาชุมชน จำนวน   2 แห่ง 
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  - ศดพ.บ้านเมืองหลวง 
 - ศดพ.บ้านอ้อ 

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์กรมศาสนา จำนวน   3 แห่ง 
 - ศดว.บ้านหนองสะมอน 
 - ศดว.บ้านเมืองน้อย 
 - ศดว.บ้านเมืองหลวง (วัดบ้านโทะ) 

 
4.2 สาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2 แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่  3 บ้านเมืองหลวง  ตำบลเมืองหลวง   
    อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะมอน ตั้งอยู่หมู่ที่  11 บ้านหนองสะมอน ตำบล    
    เมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

4.3 อาชญากรรม 
- 

4.4 ยาเสพติด 
- 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
- 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

      นอกจากถนนภายในหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเส้นทางการเดินและการขนส่งมีเส้นทาง   
   สำคัญมีลาดยางผ่านจำนวน   2  สาย คือ 
                 1. สายบ้านหนองห้าง –  บ้านสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ 
                 2. สายอำเภอห้วยทับทัน -  อำเภอปรางค์กู่ 

5.2 การไฟฟ้า 
    มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครั้วเรือน 

5.3 การประปา 
    มีระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคใช้บางหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ใช้ประปาบาดาลของหมู่บ้านและบ่อน้ำตื้น 

5.4 โทรศัพท ์
   มีระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

    ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชทางการเกษตรตามฤดูกาลอาชีพหลักได้แก่การทำนา ทำ
ส่วนและมีการทำไร่ในบางส่วนของตำบล 

6.2 การประมง 
   ไม่มีอาชีพประมงมีบางส่วนที่ทำการประมงตามห้วย หนอง คลอง บึงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  

6.3 การปศุสัตว์ 
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    ส่วนใหญ่จะมีสัตว์เลี้ยงจำพวกปศุสัตว์เช่น โค กระบือ สุกร เป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนไม่มีการทำฟาร์มขนาด
ใหญ่  

6.4 การบริการ 
     - 

6.5 การท่องเที่ยว 
     - 

6.6 อุตสาหกรรม 
     การอุตสาหกรรมไม่มีการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีเพียง โรงสีข้าว ผลิตน้ำดื่ม และอุตสาหกรรมขนาดเล็กของ   
  ครัวเรือน 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
      มีการตัดตั้งกลุ่มอาชีพเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์เมืองหลวง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังเอิน ฯลฯ 

6.8 แรงงาน 
       - 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

       ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

       นอกจากประเพณีที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว ประเพณีท่ีสำคัญๆคือ  
  1.ประเพณีสงกรานต์ 
  2.ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
  3.ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  4.ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
  5.ประเพณีลอยกระทง 

6.ประเพณีบุญข้าวจี่ 
7.ประเพณีบุญบั้งไฟ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาเขมรเป็นส่วนมากรองลงมาเป็นภาษาลาว และภาษาส่วย 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
      มีผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เช่นไหมมัดหมี่ ผ้าไหมเก็บ ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมย้อมมะเกลือ เป็นต้น 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 

       - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยยาง  
       - ลำน้ำ/ลำห้วย 
       - อ่างเก็บน้ำ 
       - หนองบึง 
       - สระน้ำ 
       - คลองอีสานเขียว 3 สาย 
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         แหล่งน้ำส่วนใหญ่มักตื้นเขินในหน้าแล้งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากนักซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญใน
การอพยพแรงงานราษฎรไปทำงานต่างจังหวัด 
 

8.2 ป่าไม ้
มีป่าชุมชนและป่าช้าสาธารณประโยชน์ 
8.3 ภูเขา 

         - 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

      ส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรมไม่ได้รับการดูแลโดนบุกรุกเพ่ือเข้าทำประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ 
 

10. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
         - 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบเมษายน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม  2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
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รายงานติดตามการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทนั จังหวัดศรีสะเกษ 
............................................................... 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน   19   โครงการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(อนุมัติ) 
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร 

สมาชิสภา อบต. ผู้นำชุมชน 
200,000 

2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20,000 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 15,000 
4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 50,000 
5 โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง   50,000 
6 โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีบุญผเวดเทศน์มหาชาติ   60,000 
7 โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่  45,000 
8 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 
9 โครงการจัดเวทีประชาคม 30,000 

10 โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติด 
จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 

10,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. ๘  ซ.บ้านโทะเก่า 159,500 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๑๑ สายปู่ตา-คุ้มสร้างลึก (ต่อโครงการ

เดิม) 
300,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๑๓ ห้วยยาง – ตาชี (ต่อโครงการเดิม) 300,000 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7  ในหมู่บ้านซอยบ้านนายจำเนียร (ต่อ

โครงการเดิม) 
94,500 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๗  สายข้างปู่ตา – หน้า ศพด.บ้านอ้อ 183,500 
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 ทับคอนกรีตเดิม ซ.2 102,000 
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซ.นายประสิทธิ์  คำด้วง 286,000 
18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติค ทับคอนกรีต (ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน) ม. 2 387,000 
19 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติค ทับคอนกรีตเดิม สาย ศก.ถ.141-08 (ช่วงที่ 1)ม.3 420,000 

โครงการที่กำลังดำเนินการ  จำนวน   4   โครงการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(อนุมัติ) 
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 12 300,000 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๑๐ ถนนแยกศาลา-ตามา (ต่อโครงการเดิม) 212,000 
3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (พร้อมบ่อพัก) และเทคอนกรีตพ้ืนที่  ม.4 221,000 
4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบ้านจังเอินใหญ่ ม.5 เทคอนกรีตพ้ืนทางพร้อมบ่อ

พัก (ช่วงที่ 1) 
340,000 
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โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ  จำนวน  29  โครงการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

(อนุมัติ) 
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 700,000 
2 โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นสังคมประชาธิปไตย 15,000 
3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 30,000 
4 โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญอ่ืน ๆ ของชาติที่รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้น 20,000 
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15,000 
6 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 50,000 
7 โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 
8 โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีแห่ต้นปราสาทผึ้ง  45,000 
9 โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์  45,000 

10 โครงการอุดหนุนจัดงานปะเพณีบุญบั้งไฟ  200,000 
11 โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  45,000 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 105,000 
13 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 270,000 
14 โครงการบริจาคโลหิตตำบลเมืองหลวง 10,000 
15 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 10,000 
16 โครงการสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 20,000 
17 ค่าอาหารเสริม(นม)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส 30,000 
18 โครงการวันผู้สูงอายุ 20,000 
19 โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ตำบลเมืองหลวง 20,000 
20 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร หมู่  1 - 14 30,000 
21 โครงการสนับสนุน  อุดหนุนการปักลาย  การแซวเสื้อเก็บ 20,000 
22 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เมืองหลวงคัพ) 200,000 
23 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน 10,000 
24 โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญ 50,000 
25 โครงการประเพณีสงกรานต์และสินค้าชุมชน 50,000 
26 โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีของดีห้วยทับทัน 25,000 
27 โครงการส่งเสริมอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 50,000 
28 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 50,000 
29 โครงการปลูกต้นไม้ 20,000 
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รายงานติดตามการดำเนินงานโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทนั จังหวัดศรีสะเกษ 

............................................................... 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   จำนวน   -   โครงการ 

โครงการที่กำลังดำเนินการ        จำนวน   -   โครงการ 

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ   จำนวน  28  โครงการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

(อนุมัติ) 
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก ทับคอนกรีต(เส้นกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 888,000 
2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเดิม ทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ที่ 

2 หน้าโรงเรียนถึง บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 
989,800 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.2 ซอยปู่มั่น - ตาคง 68,900 
4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 866,600 
5 โครงการขุดเจาะบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3 170,000 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.บ้านนางสุทัศน์ หมู่ที่ 3 90,600 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายอำพรรณ จันทร์ดี หมู่ที่ 

4 
988,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 จากสาม
แยกหน้าโรงเรียนบ้านจังเอิน – สี่แยกบ้านนางจำนงค์ ดวงงาม 

792,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเกษม จันดี หมู่ที่ 5 265,000 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองสิมน้อย 382,000 
11 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย ม.6 ไปบ้านขามใหญ่ตำบลกล้วย

กว้าง 
351,500 

12 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เส้นปู่ตาไปทิศตะวันออก หมู่ที่ 6 210,900 
13 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกคุ้มศรีเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโทะ 478,000 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซ.บ้านนายทันใจ 168,000 
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมัย วงษาไป กองทุนเก่า 

หมู่ที่ 8 
479,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู่ตา – หนองโทะ หมู่ที่ 8 312,000 
17 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 8 314,200 
18 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 170,000 
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ข้างโรงเรียนบ้านโทะ ฝั่งทิศ

เหนือ) 
622,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

(อนุมัติ) 
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเมยไปที่สาธารณประโยชน์ หมู่

ที่ 9   
185,500 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตามาถึงทางไปบ้านอ้อ(ทางดำ) 
หมู่ที่ 10 

507,000 

22 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียนหนองน้ำขุ่น – หนองโป่ง บ้านเตา
เหล็ก หมู่ที่ 10 

78,000 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำตา ศรีธนะชาติ ถึงที่ทำ
การผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 

585,000 

24 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะมอนไปบ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11 487,000 
25 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 12 จากสี่

แยกหมู่บ้านไปบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 
1,028,000 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง – ตาชี  หมู่ที่ 13 1,297,000 
27 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 14 บ้าน

หนองกอกไปบ้านหนองคู 
1,068,300 

28 โครงการขุดเจาะบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 14   170,000 
 

รายงานติดตามการดำเนินงานโครงการซึ่งได้รับเงินประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข้อมูล ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
................................................... 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   จำนวน   -   โครงการ 
โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน  2   โครงการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

(อนุมัติ) 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก วัดเมืองน้อย 
30,700 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ม.2 

30,700 

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ    จำนวน   2   โครงการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

(อนุมัติ) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.141 - 09 

สายบ้านเตาเหล็ก - โปร่ง หมู่ที่ 10 - ลาดยางสายปรางค์กู่ 
3,693,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.141 - 05 
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองหลวง - หมู่ที่ 7 บ้านอ้อ 

2,188,000 
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รายงานงบการเงนิ 

ส่วนที่ 4 


