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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6  เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม  2564 
รายงานติดตามการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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 

ส่วนที่ 3 



ห น้ า  | 2 
 

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 

 

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 
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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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