
 
 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
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ค าน า 

 
   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘    
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   นั้น    
 

 บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๕5    เสร็จเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปี ๒๕๕5  เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
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เนื้อหา                      หน้า 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕  ปี  4 
 

แบบที ่๑  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 6 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕5 7 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                                                                                                7 
    

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2557)           8 
     

  -  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี     8 
     

  -  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2555     9 
     

 ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  11  
     

 ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  12  
    

ภาคผนวก   

    

  ส าเนาประกาศ เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555    
    

 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   
    

 ภาพกิจกรรมประกอบโครงการต่างๆ   
   
   

 
 



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕  ปี ( ๒๕๕5 -๒๕๕๗ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   อ าเภอปักธงชยั   จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
๑.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นอยู่และความมุ่งมั่น  
ทิศทาง  จุดยืน  ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต  อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของประชาชนใน
ท้องถิ่น  องค์กรทุกองค์กร  ทุกภาคส่วน  เพ่ือการพัฒนาต าบลภูหลวง เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอ าเภอปักธงชัย  
และจังหวัดนครราชสีมา  ตลอดจนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ งขึ้น  จึงได้ร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนา  ดังนี้ 
 

“น้ าไหล    ไฟสว่าง    ทางสะดวก    ผนวกเศรษฐกิจดี     มคีวามรู้ทันสมยั 
ก้าวไกลการบริหารจัดการบ้านเมืองได้ดียิ่ง  สิง่แวดล้อมไม่เป็นพิษ 

วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ  สงบสุขแดนธรรมะ” 
 

๒.  พันธกิจ  
 1. จัดหาแหล่งน้ า เพ่ือการบริโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 

 3. ด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้เดินไปพร้อมกันในทุกด้าน 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและ   ส่งเสริมสนับสนุน  
อนุรักษ ์ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 6. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
 7. จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักคุณประโยชน์ของการใช้เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิม ผลผลิต เพ่ิม
รายได้และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ   
 9. ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพ่ิมพ้ืนที่เขตอนุรักษ์  สวนสาธารณะ  ตลอดจน
การรักษาคุณภาพแหล่งน้ า   อากาศ  และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน 
 10. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   เชิงนิเวศ   และ 
เชิงอนุรักษ ์   
 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. มีน้ าเพ่ือการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ 
๒. ทุกครัวเรือนได้รับการบริการสาธารณะ ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและท่ัวถึง   
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ 
๔. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั่วถึง 
๕.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
๖. หน่วยงานราชการมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนองตอบต่อความ 

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้สะดวก รวดเร็ว 



 
 
 

๗. ประชาชนได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 
๘. มีการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมปราศจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ 
9.  มีการบ ารุงรักษา และสืบสานจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
๙. มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐  ยุทธศาสตร์   
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 7.  ยุทธศาสตร์การเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 

  
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    

๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสาตร์    

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    

๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น    

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ    

ของท้องถิ่น    

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธ    

ศาสตร์จังหวัด    

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    

๑๓.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น    

๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    

๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕5 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป   
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเ ฉียงใต้ของ
อ าเภอปักธงชัย  มีเนื้อที่ประมาณ ๖๔.๑๖  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๔๐,๑๐๐  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๖๑ ของ
พ้ืนที่ทั้งอ าเภอปักธงชัย 
 
อาณาเขตติดต่อ   
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง,อบต. งิ้ว, อบต. ตูม     อ าเภอปักธงชัย 
 ทิศใต้     ติดต่อกับ อบต. อุดมทรัพย์      อ าเภอวังน้ าเขียว 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อบต. สะแกราช     อ าเภอปักธงชัย 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ เทศบาลต าบลล านางแก้ว   อ าเภอปักธงชัย 

จ านวนหมู่บ้านและประชากร  แบ่งออกเป็น ๑๐  หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๕,๕๓๘  คน เป็นชาย ๒,๗๘๗ 
คน  หญิง  ๒,๗๕๑ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ ๕๖.๖๙  คน/ ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือน ๑,๓๑๘  หลังคา  
มีบุคลากร  ดังนี้ 
 
ฝ่ายการเมือง 
 คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายกิตติศักดิ์   แสงอรุณ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.  นายประกอบ   แก้วกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 ๓.  นายไวพจน์      จอนก่ิง          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.  นายประเสริฐ   เยาว์สูงเนิน  เลขานุการนายกฯ 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ จ านวน  ๒๐  คน 
 
ฝ่ายพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 บุคลากร  มีจ านวนทั้งสิ้น 37  คน  ประกอบด้วย  พนักงานส่วนต าบล ๑7 คน  ลูกจ้างประจ า ๑ คน  ลูกจ้าง
ตามภารกิจ 12 คน  ลูกจ้างทั่วไป 8 คน  โดยมีต าแหน่งในส่วนต่างๆ  ดังนี้  

- ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  ๑6    คน   
- ส่วนการคลัง      จ านวน    6    คน 
- ส่วนโยธา       จ านวน    6    คน   
- ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน    6    คน   
- ส่วนส่งเสริมการเกษตร     จ านวน    3    คน 
สถานการณ์เงินการคลัง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ได้ประมาณการรายรับ

ไว้จ านวน 10,0๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลจ านวน   7,0๐๐,๐๐๐ บาท         
(เจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น  ๑7,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556)

 

 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓ ปี 
     

   
        

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  ๑  ๒๕๕5 ปีท่ี ๒  ๒๕๕6 ปีท่ี ๓  ๒๕๕7 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ๓ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๕,๘๓๓,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๑๔,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒ ๓๐,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๑๔ ๓,๑๖๖,๕๐๐.๐๐ ๑๘ ๖,๓๖๕,๕๐๐.๐๐ ๑๔ ๓,๒๖๖,๕๐๐.๐๐ ๔๖ ๑๒,๐๕๕,๔๐๐.๐๐ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๑ ๑๓,๖๓๓,๐๐๐.๐๐ ๗๐ ๘๓,๕๓๕,๔๐๐.๐๐ ๒๕ ๕๒,๗๒๖,๐๐๐.๐๐ ๑๓๖ ๑๒๑,๘๗๕,๗๕๐.๐๐ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๔ ๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา    ๓๓ ๓,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙ ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙๒ ๖,๐๒๑,๓๐๕.๐๐ 
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ                 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๑ ๙๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ๓,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒ ๓,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ ๓๖ ๔,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  ๑๕ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖ ๒,๗๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๕ ๒,๖๘๗,๐๐๐.๐๐ ๔๖ ๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ๓ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘ ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗ ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๓๘ ๒๖,๙๕๓,๕๐๐.๐๐ ๒๐๓ ๑๒๐,๗๙๔,๙๐๐.๐๐ ๑๓๐ ๘๑,๔๕๕,๕๐๐.๐๐ ๔๗๑ ๑๙๔,๐๔๗,๔๕๕.๐๐ 



 
 

สรุปแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕5  ด าเนินการจริง จ านวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.62 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  จ านวน ๑38 โครงการ 

  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕5 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง 

จ านวนโครงการ
ที ่ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม ทั้งหมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ๒ ๖๖.๖๗  -  - ๑ ๓๓.๓๓  -  -  -  - ๓ ๑๐๐ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๑๐ ๗๑.๔๓  -  - ๔ ๒๘.๕๗  -  -  -  - ๑๔ ๑๐๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๐ ๒๔.๓๙  -  - ๓๑ ๗๕.๖๑  -  -  -  - ๔๑ ๑๐๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๗ ๕๐.๐๐  -  - ๗ ๕๐.๐๐  -  -  -  - ๑๔ ๑๐๐ 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๐ ๖๐.๖๑  -  - 13 ๓๙.๓๙  -  -  -  - ๓๓ ๑๐๐ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๗ ๖๓.๖๔  -  - ๔ ๓๖.๓๖  -  -  -  - ๑๑ ๑๐๐ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๒ ๘๐.๐๐  -  - 3 ๒๐.๐๐  -  -  -  - ๑๕ ๑๐๐ 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ๓ ๑๐๐.๐๐  -  - ๐ ๐.๐๐  -  -  -  - ๓ ๑๐๐ 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และ ๓ ๗๕.๐๐  -  - ๑ ๒๕.๐๐  -  -  -  - ๔ ๑๐๐ 
สิ่งแวดล้อม                         
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๐ ๐.๐๐  -  - ๐    -  -  -  - ๐ ๐ 

รวม ๗๔ ๕๓.๖๒ - - ๖๔ ๔๖.๓๘ - - - - ๑๓๘ ๑๐๐ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 
 

     
                 ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ า 

0.00 0.00 99,000.00 0.85 99,000.00 0.85 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

5,632,815.00 48.41 0.00 0.00 5,632,815.00 48.41 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

894,530.00 92.34 1,425,988.67 12.26 2,320,518.67 19.94 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา   ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1,752,713.01 15.06 0.00 0.00 1,752,713.01 15.06 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

732,298.42 6.29 0.00 0.00 732,298.42 6.29 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

968,762.00 8.33 0.00 0.00 968,762.00 8.33 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

128,970.00 1.11 0.00 0.00 128,970.00 1.11 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 10,110,088.43 86.89 1,524,988.67 13.11 11,635,077.10 100.00 

       



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

         ส่วนที่  ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รบัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ๒๕๕5 
 

      ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

โครงการ 
ด าเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ 
งบประมาณ

ที ่
  แล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ เบิกจ่ายไป 
1.โครงปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดฯ   -  - ๕๙,๕๐๐.๐๐ ๕๙,๕๐๐.๐๐ 

2.โครงปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดฯ (25 ตาสับปะรด) 

  -  - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

3. โครงการธรรมะหรรษาครอบครัวสุข
สันต์      ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม 3  -  - ๘๙,๕๐๐.๐๐ ๘๙,๕๐๐.๐๐ 

      

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4&hl=th&sa=X&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=u1VzW6Cn1GC9yM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/hrdeverywhere/2012/03/30/entry-2&docid=nRA80ufAEpBVkM&imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201203/30/371260a33.jpg&w=314&h=285&ei=csQRUe7gDIXYrQeFi4CYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:129&iact=rc&dur=524&sig=117808102593411859278&page=2&tbnh=186&tbnw=205&start=15&ndsp=20&tx=117&ty=84


 
 

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 

1. ขาดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท ากรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

2. จ านวนงบประมาณจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ท้ังหมด 
  

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&start=374&hl=th&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=ic_1IU7nJm4VZM:&imgrefurl=http://www.hrtothai.com/Articles/Index/634&docid=t5RHjkWnUUfl-M&imgurl=http://www.hrtothai.com/Upload/Images/Article/44.jpg&w=225&h=225&ei=88YRUa7aGMb7rAfmnYHYBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:77,s:300,i:235&iact=rc&dur=828&sig=117808102593411859278&page=40&tbnh=180&tbnw=164&ndsp=11&tx=88&ty=93
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&hl=th&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=60woqZyA5ka4IM:&imgrefurl=http://www.nakdham.com/webboard/index.php?topic=1164.0&docid=R-5TM6lguRwFoM&imgurl=http://img252.imageshack.us/img252/2339/25232161109.jpg&w=640&h=480&ei=XsYRUfqSMMLprQehmIDICw&zoom=1&ved=1t:3588,r:62,s:0,i:272&iact=rc&dur=959&sig=117808102593411859278&page=7&tbnh=192&tbnw=259&start=56&ndsp=9&tx=153&ty=85
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&start=374&hl=th&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=ic_1IU7nJm4VZM:&imgrefurl=http://www.hrtothai.com/Articles/Index/634&docid=t5RHjkWnUUfl-M&imgurl=http://www.hrtothai.com/Upload/Images/Article/44.jpg&w=225&h=225&ei=88YRUa7aGMb7rAfmnYHYBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:77,s:300,i:235&iact=rc&dur=828&sig=117808102593411859278&page=40&tbnh=180&tbnw=164&ndsp=11&tx=88&ty=93
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ประกาศ อบต.ภูหลวง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานใน
รอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่ง 
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ข้อ 30(5) อบต.ภูหลวง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย  และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ภูหลวง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ภูหลวง  
""น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ผนวกเศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ก้าวไกลการบริหารจัดการบ้านเมืองได้ดียิ่ง 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ สงบสุขแดนธรรมะ"" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ภูหลวง  
1.แผนงานการพัฒนาแหล่งน า  
2.แผนงานพัฒนาคนและสังคม  
3.แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.แผนงานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5.แผนงานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
6.แผนงานการพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยประชาชน  
7.แผนงานการพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8.แผนงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
9.แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.แผนงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

 



 
 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ภูหลวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
     1. 1.1 แนวทางการพัฒนา ขุดลอก คลอง หนอง สระ และอ่างเก็บน้ า  
     2. 1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายกั้นน้ าและพัฒนาแหล่งกักน้ าที่มีอยู่ในพ้ืนที่  
     3. 1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
 
2. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
     1. 2.1 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชนและประชาชน  
     2. 2.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
     3. 2.3 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการประชุมเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาและรับทราบปัญหาความ         
               ต้องการ  
     4. 2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
               อาชญากรรม  
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1. 3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน สะพาน ทางท้าว และร่องระบายน้ า  
   2. 3.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและบูรณะซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า  
   3. 3.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูาแสงสว่าง  
   4. 3.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและบูรณะซ่อมแซม ไฟฟูา แสงสว่างในหมู่บ้าน  
   5. 3.5 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   1. 4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
   2. 4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะฝีมือทางด้านแรงงาน  
   3. 4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ  
 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   1. 5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาท่ีดี และทันสมัย  
   2. 5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยให้มีคุณภาพ     
             ประสิทธิภาพ  
   3. 5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน  
   4. 5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
   5. 5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 



 
 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
   1. 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านสาธารณสุข  
   2. 6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
   3. 6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีสถานพยาบาล บุคลากร และเครื่องมือในการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย  
   4. 6.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ อนามัย โดยการออกก าลังกาย ตามแนวทางของสาธารณสุข  
   5. 6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
   6. 6.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมบุคลกรด้านสาธารณสุข ให้มีความรู้ความสามารถ  
   7. 6.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวนสาธารณะประจ าท้องถิ่น เพื่อออกก าลังกาย  
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมือที่ดี  
   1. 7.1 แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร การ    
             บริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 7.1 แนวทางการพัฒนา แนวทางการ 
             พัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร การ 
   2. 7.2 แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู่ความเข้าใจ ทางด้านการเมือง และการเลือกตั้ง ใน 
             ทุกระดับ ตลอดจนการบริหารงาน ให้แก่ประชาชนได้ รับทราบ 
   3. 7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารการปฏิบัติงาน  
 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์  
   1. 8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ  
   2. 8.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การจ าหน่ายพืชผลการเกษตรปลอดสารพิษ  
 
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   1. 9.1 แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะ และการก าจัดขยะมูลฝอย  
   2. 9.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาที่ทิ้งขยะและการก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ  
   3. 9.3 แนวทางการพัฒนา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
             สิ่งแวดล้อม  
   4. 9.4 แนวทางการพัฒนา รณรงค์ปลูกปุาไม้เพ่ิมเติมทดแทน  
 
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว  
     1.10.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิง 
                เกษตร เชิงนิเวศ และเชิงอนุรักษ์  



 
 
ง. การวางแผน     
    อบต.ภูหลวง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
อบต.ภูหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2555 2556 2557 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

3 900,000.00 0 0 0 0 

2. ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม  

14 3,166,500.00 13 2,966,500.00 13 2,966,500.00 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

45 13,908,000.00 7 1,470,000.00 7 1,470,000.00 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

14 2,050,000.00 12 1,410,000.00 10 1,150,000.00 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ  

34 4,000,000.00 29 2,380,000.00 29 2,380,000.00 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน  

11 994,000.00 10 964,000.00 10 964,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหารจัดการ
บ้านเมือที่ดี  

15 2,652,000.00 14 2,587,000.00 14 2,587,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย์  

3 200,000.00 3 200,000.00 3 200,000.00 



 
 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

4 300,000.00 4 300,000.00 4 300,000.00 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว  

0 0 0 0 0 0 

รวม 143 28,170,500.00 92 12,277,500.00 90 12,017,500.00 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ภูหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 7,146,628 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 99,000.00 

2. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  9 1,293,980.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  9 1,016,000.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  - - 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

23 2,819,280.00 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  

6 682,556.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้าน
เมือที่ดี  

11 1,085,812.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์  - - 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 150,000.00 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว  - - 

รวม 61 7,146,628.00 
 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ภูหลวง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2555 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 



 
 
    อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
1. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
(ใส่รูป) 
2. โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 
(ใส่รูป) 
3. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 
(ใส่รูป) 
4. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก บริเวณด้านหลังส านักงาน อบต.ภูหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหลุมเงิน 
(ใส่รูป) 
5. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองกก 
(ใส่รูป) 
6. โครงการปรับปรุงบริเวณลานจอดรถและพ้ืนที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
(ใส่รูป) 
7. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน  
(ใส่รูป) 
8. โครงการปรับปรุงระดับพ้ืนที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเงิน หมู่ที่ 5 
(ใส่รูป) 
9. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินต าบลภูหลวง 
(ใส่รูป) 
10. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและโรงเรียนในเขต อบต. 
(ใส่รูป) 
11. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน 
(ใส่รูป) 
     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ภูหลวงทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 
                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                          ประกาศ ณ วันที่ 25 ธนัวาคม 2555 
 
 
 
 

(นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ) 
นายกอบต.ภูหลวง 



 
 

 

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการต่างๆ 
ที่ด าเนินการในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 
 

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการต่างๆ  
ที่ด าเนินการในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการต่างๆ  

  

  

  



 
 

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการต่างๆ  
ที่ด าเนินการในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


