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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธาน ี
..................................... 

 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ 
  ๑.๑ ที่ตั้งของต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง หมู่ ๘ บ้านหนองสะโน  ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการ
พืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๓๐  โทร.๐๔๕-๔๒๙๕๕๔  ซึ่งอยู่ห่างจากอ าเภอตระการพืชผลไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ  ๒๘ กิโลเมตร  และมีเนื้อที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ๕๒ ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ ๕๑,๒๕๐ ไร่   
  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  จัดอยู่ในเนื้อที่ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๐๗  และประกาศเป็นป่าชุมชนโครงการป่าดงขุมค าที่กรมป่าไม้อนุมัติ เมื่อ วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๔๙  พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา  พ้ืนที่ส่วนมากเป็นลานหินสลับดิน  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีหินทรายโผล่เป็น
ลานหินกระจัดกระจายทั่วพ้ืนที่   ดินที่พบในแถบนี้เป็นดินร่วนปนทราย  ลึก ๕๐ ซม.  ดินชั้นถัดไปเป็น  ดิน
ร่วนเหนียวปนทราย  ดินร่วน เป็นดินสีน้ าตาลเข้ม เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุน้ า พามาจากบริเวณที่สูงทับ
อยู่บนชั้นดินที่สลายตัวผุพังของหินพ้ืน หรือเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดต่างชนิดต่างยุค พบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาดบนลานตะพักล าน้ าระดับกลาง  มีความลาดชันประมาณ  ๒ - ๑๒ % เป็นดิน
ลึก  มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี  ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า ๓ เมตร  ในฤดูแล้งมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ pH ๖.๐-๘.๐ และห้วยมีที่ส าคัญ  คลองคุด  คลองตุงลุง  ห้วยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ าโขง 

อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ            ติดต่อ  บ้ านหนองผักแว่น   ต าบลสารภี   อ า เภอโพธิ์ ไทร                         
จังหวัดอุบลราชธานี                          
  ทิศตะวันออก      ติดต่อ บ้านม่วงค าสิงห์  ต าบลตะบ่าย  อ าเภอศรีเมืองใหม่                     
จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศใต้               ติดต่อ บ้านโพธิ์แสง  ต าบลตากแดด  อ าเภอตระการพืชผล   
จังหวัดอุบลราชธานี                
  ทิศตะวันตก        ติดต่อ บ้านโนนกุง   ต าบลโนนกุง   อ า เภอตระการพืชผล            
จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนที่ต าบลท่าหลวง 

 
 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   
สภาพอากาศ   สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ได้แก่  

  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (หรือที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูฝน) เป็น
ระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีล าแสงของดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับพ้ืนผิวโลกจึงท าให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่   
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 หน้า ๒ 
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือน ตุลาคม ฤดูนี้จะเริ่มเมื่อ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุมประเทศไทย ขณะที่ร่องความกดอากาศต่ า (แนวร่องที่ก่อให้เกิด
ฝน) พาดผ่านประเทศไทยท าให้มีฝนชุกทั่วไป ร่องความกดอากาศต่ านี้ปกติจะเริ่มพาดผ่านภาคใต้ในเดือน
เมษายน แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือและอีสาน ในเดือนพฤษภาคมและ
มิถุนายน ตามล าดับ ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ท าให้ฝน
ในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกว่าเป็น “ฝนทิ้งช่วง”  และมีปริมาณน้ าฝนที่ตกเฉลี่ยในปีผ่านมา
ประมาณ ๖๗๘.๐ มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม ถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะน าความหนาวเย็นมาสู่
ประเทศไทยเป็นระยะที่ข้ัวโลกใต้หันเข้าหา  
  ดวงอาทิตย์ ต าแหน่งล าแสงของดวงอาทิตย์ท ามุมฉากกับผิวพ้ืนโลกขณะเที่ยงวันจะอยู่ทางซีก
โลกใต้ ท าให้ล าแสงที่ตกกระทบกับพ้ืนที่ในประเทศไทยเป็นล าแสงเฉียงตลอดเวลา  
  ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ดินที่พบในแถบนี้เป็นดินร่วนปนทราย  ลึก ๕๐ ซม.  ดินชั้นถัดไปเป็น  ดินร่วนเหนียวปน
ทราย   ดินร่วน เป็นดินสีน้ าตาลเข้ม  เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุน้ า  พามาจากบริเวณที่สูงทับอยู่บนชั้นดิน
ที่สลายตัวผุพังของหินพ้ืน  พบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึงลูกคลื่ นลอนลาดบนลานตะพักล าน้ า
ระดับกลางมีความลาดชันประมาณ ๒ - ๑๒ % เป็นดินลึก  มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี  ระดับน้ าใต้ดินอยู่
ลึกกว่า ๓ เมตร  ในฤดูแล้งมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ pH ๖.๐-๘.๐  ตามแผนจัดการส ารวจดินจังหวัด
อุบลราชธานี มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ จัดท าโดยกองส ารวจ และจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน   พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ส่วนในพื้นท่ีเล็กๆ นั้นส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกพืช  
 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลท่าหลวง  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญท้ังที่เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นดังนี้ 

๑.๕.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติ 

      ๑.๕.๑.๑  ล าหว้ยกระต่าย    ๑.๕.๑.๒  ล าหว้ยตุงลุง 

    ๑.๕.๑.๓  ล าหว้ยสร้างแป้น  ๑.๕.๑๔  ล าห้วยคุตน้อย 

    ๑.๕.๑.๕  ล าหว้ยคุตใหญ ่  ๑.๕.๑.๖  ล าหว้ยค าบักโกก 
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๑.๕.๒ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

     -  ฝาย    ๗ แห่ง 
    ๑.  ฝายน้ าล้นห้วยคุต  หมู่ที่  ๕  ๒. ฝายน้ าล้นห้วยคุต  หมู่ที่  ๖ 
    ๓.  ฝายน้ าล้นห้วยคุต  หมู่ที่  ๙  ๔. ฝายน้ าล้นห้วยคุต  หมู่ที่  ๙ 

          ๕. ฝายน้ าล้นหว้ยสร้างแป้น          ๖.  ฝายน้ าล้นหลังภูนกหงส์ 
    7. ฝายชะลอน้ า หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์  
    8. ฝายมชีีวิตตามศาสตร์พระราชา ( ฝายล าห้วยคุต หมู่ ๙ ) 

 

    -  ประปา      แห่ง 

    ๑.  ประปา  หมู่ที่  ๑   2.  ประปา  หมู่ที่  ๒ 
    3. ประปา  หมู่ที่  ๒   4.  ประปา  หมู่ที่  ๓ 
    5. ประปา  หมู่ที่  ๔   6.  ประปา  หมู่ที่  ๕ 
    7. ประปา  หมู่ที่  ๖   8. ประปา  หมู่ที่  ๗ 
    9. ประปา  หมู่ที่  ๘   ๑0. ประปา  หมู่ที่  ๙ 

    -  สระน้ าสาธารณะประโยชน์     ๗ แห่ง  

     ๑.  สระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๑  บ่อ   
๒.  สระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่  ๒  จ านวน  ๑  บ่อ                                        
๓.  สระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่  ๓  จ านวน  ๑  บ่อ 

     ๔.  สระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑  บ่อ 
๕.  สระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่  ๗  จ านวน  ๑  บ่อ                                                        
๖.  สระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่  ๘  จ านวน  ๑  บ่อ                                                         
๗.  สระน้ าสาธารณะประโยชน์(หน้าส านักงานอาคาร อบต.)  หมู่ที่  ๘  
จ านวน  ๑  บ่อ 
 

  ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ส่วนในพ้ืนที่เล็กๆ นั้นส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกพืช ซึ่งโดย
หลักการแล้วดินชุดนี้ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  เนื่องจากเนื้อดินไม่อุ้มน้ า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดังนั้น
การเพาะปลูกจึงควรจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสียก่อน  ตามแผนจัดการส า รวจดินจังหวัดอุบลราชธานี 
มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ จัดท าโดยกองส ารวจ และจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน ป่าเต็งรังส่วนใหญ่  
พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมือดต่างๆ พืชพ้ืนล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่างๆ ข่อยหิน และ
ยังมีไม้ดอกท่ีสวยงามข้ึนอยู่ตามซอกลานหินทั่วไป เช่น หยาดน้ าค้าง แดงอุบล เอ็นอ้า เหลืองพิสมร กระดุมเงิน 
ตั้งไก่(หัวไก่โอก) มณีเทวา ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากกระจายทั่วพ้ืนที่ 
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  สัตว์ป่า : ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ยังไม่พบ พบแต่ขนาดเล็กลงมา สัตว์ป่าที่พบ
ได้ทั่วไป เช่น อีเห็น สุนัข  กระต่ายป่า  บ่าง ในฤดูแล้งมักจะพบเห็นสัตว์ประเภทหมูป่า แลน (ตะกวด) เป็นต้น      
และนกนานาชนิดที่พบเห็น เช่น  นกเอ้ียง  นกขุนทอง  นกเขา  นกแก้ว  นกเจ่าขาว ( นกยางกรอกพันธุ์จีน )  
เหยี่ยว อีกา นกขุนแผน  นกกระเต็น  นกคุ้ม  เป็นต้น 
ชนิดพันธุ์ไม้  :  ป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้ประดู่      
ไม้ยางนา ไม้กระบาก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ชาด ไม้กุง เป็นต้น 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  ๒.๑ เขตการปกครอง มี ๑ เขตการปกครองคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
  ๒.๒ การเลือกตั้ง มี ๑ เขตการเลือกตั้ง 
 ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  ๓,๗๘๑  คน  จ าแนก                        
เป็นชาย  ๑,๙๔๓  คน  หญิง  ๑,๘๓๘  คน  จ านวน  ครัวเรือน  ๙๙๕  ครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

๑ บ้านหนองบัว ๑๕๖ ๑๕๘ ๓๑๔ 82 
๒ บ้านท่าหลวง ๓๗๓ ๓5๔ ๗2๗ ๑6๗ 
๓ บ้านนาส้มมอ ๑8๑ ๑๘9 ๓7๐ ๙๒ 
๔ บ้านโนนสมบูรณ ์ ๑๓4 ๑1๖ ๒5๐ ๗๐ 
๕ บ้านเทวัญ ๓๘๗ ๓5๙ ๗4๖ 19๔ 
๖ บ้านแก้งอะฮวน ๒๑๐ ๒๐7 4๑๗ ๑๒๐ 
๗ บ้านเลิงนกทา ๑๓๙ ๑๓๐ ๒6๙ ๗6 
๘ บ้านหนองสะโน ๖๘ ๖๑ ๑๒๙ ๔๐ 
๙ บ้านแก้งอะฮวนใต้ ๒95 ๒๖๔ 55๙ ๑๕๔ 
 รวม ๑,๙๔๓ ๑,๘๓๘ ๓,๗๘๑ ๙๙๕ 

       : ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ   เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕6๔ 

๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ช่วงอายุ แรกเกิด – 6 ปี จ านวน =  217   คน   
  ช่วงอายุ 7 – 14 ป ี จ านวน =  443  คน   
  ช่วงอายุ 15 – 35 ป ี จ านวน  =  1,033  คน   
  ช่วงอายุ 36 – 59 ป ี จ านวน  =  1,075  คน   
  ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน  =  359  คน 
   ข้อมูล จากจปฐ. ปี 2562 

 หน้า ๕ 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

   

 ๔. สภาพทางสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 
  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๔  โรงเรียน    ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง 65 57 123 
๒ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 36 35 71 
๓ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 56 63 119 
๔ โรงเรียนบ้านเทวัญ 40 27 67 
 รวม ๑๙7 182 ๓80 

: ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2 (ประจ าปีการศึกษา 1/๒๕62) 

  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

   มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ทั้งหมด  ๓   ศูนย์  ประกอบด้วย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ครู 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม  
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้าน

แก้งอะฮวนใต้  
๑๔ 11 25 1 จัดตั้งเอง 

๒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองบัว   ๓1 18 49 ๕ ถ่ายโอนจากกรมศาสนา 
๓ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านเทวัญ 18 13 31 ๓ ถ่ายโอนจากกรมศาสนา 

รวม 63 42 105 9  
 : ข้อมูลกองการศึกษาฯ   อบต.ท่าหลวงส ารวจเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2 (ประจ าปีการศึกษา 1/๒๕62) 

๔.๒ สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลท่าหลวง  ๑  แห่ง 
  ตั้งอยู่บ้านท่าหลวง  หมู่ที่  ๒  ต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
  -  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จ านวน  ๑  คน 
  -  นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  ๒ คน 
  -  พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน  ๑ คน 
  -  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  ๒ คน 
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   -  ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  ๑  คน 
  -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน          ๖๑ คน 

 

  ๔.๓ อาชญากรรม 
  ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่วๆ ไป 
  ๔.๔ ยาเสพติด 
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบ าบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ๔ ราย/ผู้พิการ 9๔ ราย/ผู้สูงอายุ 419 ราย 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
     การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล  และอ าเภอตระการพืชผลรวมทั้งการคมนาคม
ภายในหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ทางหลวงชนบท  สาย อบ.๔๐๐๑  (บ้านท่าหลวง – บ้านเลิงนกทา – ต าบลโนนกุง)  
 ระยะทาง  ๖.๐๐  เมตร  (ถนนลาดยาง) 
  ๒.  ทางหลวงชนบท    สาย อบ. ๔๐๖๔  (บ้านนาส้มมอ – บ้านท่าหลวง - บ้านแก้งอะฮวน  -  
บ้านแก้งอะฮวนใต้)  ระยะทาง  ๑๖,๐๐๐  เมตร  (ถนนลาดยาง,ถนนลูกรัง) 
  ๓.  ถนนสายแยกทางหลวงชนบท  สาย อบ. ๔๐๖๔  – ภูเมย)  
 ระยะทาง  ๓,๒๘๐  เมตร (ถนนลูกรัง) 
  ๔.  ถนนสาย อบจ. สาย ๓๐๘๖  (บ้านท่าหลวง – อ าเภอตระการพืชผล)  
ระยะทาง  ๒๕  กิโลเมตร  (ถนนลาดยาง,ถนน คสล.) 
  ๕.  ถนนสายบ้านท่าหลวง – ต าบลตากแดด  ระยะทาง  ๒,๗๕๐  เมตร  (ถนนลาดยาง,ถนน 
คสล.) 
  ๖.  ถนนบ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านนาส้มมอ   ระยะทาง  ๑,๖๕๒  เมตร (ถนน คสล.,ถนน
ลูกรัง) 
  ๗.  ถนนบ้านแก้งอะฮวน – บ้านหนองนกเขียน  ต าบลโนนกุง  ระยะทาง  ๑,๖๐๐  เมตร               
(ถนนลูกรัง,ถนน คสล.) 
  ๘.  ถนนบ้านหนองบัว – บ้านเลิงนกทา   ระยะทาง  ๑,๗๘๙  เมตร     (ถนน คสล.) 
  ๙.  ถนนบ้านนาส้มมอ – บ้านม่วงค าอีสิงห์  ต าบลตะบ่าย  ระยะทาง  ๗๐๐  เมตร                       
(ถนนลูกรัง) 
  ๑๐.  ถนนบ้านท่าหลวง – บ้านค าน้อย ต าบลตะบ่าย  ระยะทาง  ๒,๐๙๐  เมตร  (ถนนลูกรัง) 
  ๑๑.  ถนนบ้านหนองสะโน – บ้านโนนสมบูรณ์  ระยะทาง  ๙๐๐  เมตร  (ถนนลูกรัง) 
 

  ๕.๒ การไฟฟ้า 
  ต าบลทาหลวงมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นครัวเรือน                                                 
ที่อยู่ห่างไกลชุมชน 
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 ๕.๓ การประปา 
  ต าบลท่าหลวง  มีระบบน้ าประปาหมู่บ้านใช้ทั้งหมด    ๙    หมู่บ้าน    

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 

 ๕.๕ ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์  (เอกชน)  จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าหลวง ต าบลท่าหลวง   
อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
  ๖.๑ การเกษตร 
  พ้ืนที่การเกษตร           ๑๕,๐๙๔  ไร่    คิดเป็น   ๖๑.๖ % 
  -  พ้ืนที่ท านา                 ๗,๓๓๐  ไร่   คิดเป็น    ๓๐    % 
  -  พ้ืนที่ท าไร่                  ๓,๓๑๔  ไร่    คิดเป็น    ๑๓.๕  % 
  -  พ้ืนที่ปลูกยางพารา       ๒,๕๕๐  ไร่   คิดเป็น    ๑๐.๔  % 
  -  พ้ืนที่ปลูกไม้ผล               ๓๕๐  ไร่   คิดเป็น      ๑.๔  % 
  -  อ่ืน ๆ                         ๑,๕๕๐  ไร่    คิดเป็น       ๖.๓  % 

   
  ๖.๒ การประมง 
    - 
  ๖.๓ การปศุสัตว์ 
 

หมู่ที่ เจ้าของสตัว์ สุนัข แมว รวม 
1.บ้านหนองบัว 36 68 1 69 
2.บ้านท่าหลวง 81 178 17 195 
3.บ้านนาส้มมอ 38 76 10 86 
4.บ้านโนนสมบูรณ์ 36 68 16 84 
5.บ้านเทวัญ 106 195 25 220 
6.บ้านแก้งอะฮวน 40 80 23 103 
7.บ้านเลิงนกทา 33 63 15 78 
8.บ้านหนองสะโน 19 34 11 45 
9.บ้านแก้งอะฮวนใต้ 69 159 4 163 

รวม 458 921 122 1,043 
            ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 
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 ๖.๔ การบริการรวม   ๖๑  แห่ง 
   

ประเภทกิจการ จ านวน  (แห่ง) 62 
โรงสีข้าว 11 
ปั๊มน้ ามัน(แบบหัวจ่าย) 2 
ปั๊มน้ ามัน  (แบบหมุน) 14 
ร้านค้า 29 
โรงกรองน้ า 1 
รวม 57 
  

  
: ข้อมูลการจัดเก็บภาษีและค่าใบอนุญาตฯ   กองคลัง อบต. ท่าหลวง  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

   ๖.๕ การท่องเที่ยว  
     ๑. ภูนกหงส์ 
     ๒. ภูโลง 
 

  ๖.๖ อุตสาหกรรม – 
 

  ๖.๗ การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ - 
    

  ๖.๘  แรงงาน  -   
 

  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.๑   การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
   7.๒   ประเพณีและงานประจ าปี 
  การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและตาม
จารีตประเพณเีช่นประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต์ ,วันออกพรรษา 
   7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภาษาท่ีใช้เป็นภาษากลาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   7.๔ สินค้าพ้ืนบ้านและของที่ระลึกจากกลุ่มแม่บ้าน 
   กระติบข้าวจากไหลหรือกก 
   ทอเสื่อ/สาด จาก ไหลหรือกก 
   กระเป๋าจากซองกาแฟ 
   ไม้กวาดทางมะพร้าว 
   กระถางต้นไม้, บ่อปูน ที่ท าจากปูน 
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  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.๑ น้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ คือ มีคลองสระเล็กๆตามหมู่บ้าน  ที่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ตลอดทั้ง
ปีได ้
    8.๒ ป่าไม ้
   ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗  และประกาศเป็นป่าชุมชนโครงการป่าดงขุมค าที่กรมป่าไม้อนุมัติ เมื่อ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๔๙  พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง และมีพ้ืนที่ป่าที่ส าคัญ  คือ  ป่าสงวนแห่งชาติภูโลง 
   8.๓ ภูเขา 
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและลานหินสลับดิน  มีหินทรายโผล่เป็นลานหินกระจัดกระจาย
ทั่วพื้นที ่
   8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๑.  ทรัพยากรดิน  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงภูเขา  ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียวอุ้ม
น้ าได้ดี  ความสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารต่าง ๆล้วนแต่เป็นข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ 
   ๒.  ทรัพยากรน้ า  มีแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญไหลลงสู่พ้ืนที่ลุ่มอย่างรวดเร็ว  ห้วย, หนอง
,คลอง บางแห่งตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี ท าให้ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าโดยการขุดลอกและก่อสร้ าง
ฝายน้ าล้นและน้ าใต้ติดมาใช้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
  9. อื่น ๆ (ถ้ามี/ระบุด้วย) 
  ๑.  มวลชนจัดตั้ง 

   -  อปพร. ทั้งหมด 87 คน 

   -  อสม.  ๖๑  คน 
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