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การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ ตอไป 
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลภหูลวง 
  ตามท่ีนายกิตติศักดิ์   แสงอรุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ได
บริหารงานในปงบประมาณ 2565 ท่ีผานมา โดยไดแถลงนโยบายการทํางานไวตอสภาในการ
ประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี  14  มกราคม  2565 น้ัน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  58/5               
ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได
แถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนประจําทุกป และประกาศไวโดยเปดเผย  ณ          
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล    
  ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบฯท่ีกําหนด  ผมจึงแจงรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําป 2565 น้ัน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอสภาฯ และเผยแพรการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวงใหประชาชนไดรับทราบ   
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รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

สวนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 

1. ดานกายภาพ 
 

องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล 
เม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2539  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  40  และมาตรา  41  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และใหโอนบรรดางบประมาณ  
ทรัพยสิน  สิทธิเรียกรอง หนี้ตาง ๆ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลภูหลวง ไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล
ภูหลวง เปนลําดับท่ี  1032   ใหองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงมีเขตตามเขตตําบล  ตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองทองท่ี  ยกเวนสวนท่ีอยูในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยูในตําบลนั้น กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับแนว
เขตขององคการบริหารสวนตําบลใด   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  นายอําเภอ  ผูวาราชการจังหวัด    
และหัวหนาฝายบริหารของราชการบริหารสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของรวมกันวินิจฉัย 
 

1.1. ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล  
  

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวงต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอปกธงชัย ตั้งอยูหางจาก
ท่ีวาการอําเภอปกธงชัยประมาณ 16 กิโลเมตร ต้ังอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 48  
กิโลเมตร   

อาณาเขตตดิตอ    
ทิศเหนือ         ติดตอกับ  เทศบาลตําบลบอปลาทอง , อบต.ง้ิว,อบต.ตูม  อําเภอปกธงชัย    
ทิศใต         ติดตอกับ  อบต.อุดมทรัพย  อําเภอวังน้ําเขียว   
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  อบต.สระแกราช        อําเภอปกธงชัย    
ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  เทศบาลลํานางแกว      อําเภอปกธงชัย  
 

 เนื้อท่ี 
 

                 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 96  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  60,000  ไร  หรือคิดเปนรอยละ 2.61 ของพ้ืนท่ีท้ังอําเภอปกธงชัย   
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของตําบลภูหลวงเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันเล็กนอย   มีความสูง 
300 - 400 เมตร  จากระดับน้ําทะเล  โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน  3  ลักษณะ 
  1.  พ้ืนท่ีราบ  พ้ืนท่ีราบในท่ีนี้หมายถึง  พ้ืนท่ีราบบนท่ีดอนในเขตพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน  เปนท่ี
ราบบนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนตื้นจะมีความสูงต่ํากวา  300  เมตร จากระดับน้ําทะเล จะอยูทางทิศ
ตะวันออกของบานหนองกก  หมูท่ี 7  มีพ้ืนท่ีประมาณ 1%  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล 

2.  พ้ืนท่ีดอนสลับลูกคลื่น พบวาเปนพ้ืนท่ีสวนมากของตําบล พบในทุกหมูบานประมาณ 
78%  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล 
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 3.  พ้ืนท่ีภูเขา  มีภูเขาอยู  3  ลูก  มีพ้ืนท่ีเกือบครอบคลุมเกือบทุกหมูบาน  ประมาณ  

21%  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  ไดแก  เขาลอมฟาง  อยูในเขตหมูท่ี 3  เขาภูหลวง  อยูในเขตหมูท่ี 4 และหมูท่ี 6 
เขากะบุด  อยูในเขตหมูท่ี 2ลักษณะภูเขาเปนปาโปรง  ตนไมไมใหญมากนัก 

 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
 

  เนื่องจากตําบลภูหลวง มีลักษณะเปนท่ีราบสูง มีภูเขาลอมรอบ ดังนั้น  ลักษณะภูมิอากาศจึง
มีอากาศรอนจัดในฤดูรอน และหนาวจัดในฤดูหนาว  สําหรับในฤดูฝนในบางป จะมีฝนท้ิงชวงบางในฤดูกาล
เพาะปลูก แตในบางท่ีก็มีฝนตกมากจนเกิดน้ําทวม  ผลผลิตการเกษตรไดรับความเสียหาย จากสถิติปริมาณ
น้ําฝนยอนหลัง  10 ป พบวา  ฝนจะเริ่มตกต้ังแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมและฝนจะท้ิงชวงในเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ โอกาสท่ีจะมีฝนตกในรอบปประมาณ  80  วัน  โดยแบงฤดูกาลออกเปน  3  
ฤด ู คือ 
  ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 
 

       สภาพอุณหภูมิ 
 

ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม   อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนจะสูง เพราะอากาศรอนจดั 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  35  องศาเซลเซียส  และเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ อุณหภูมิจะลดลง โดยจะลดมากใน
เดือนธันวาคม - มกราคม   

  
 1.4  ลักษณะของดิน  
 

  ลักษณะของดินในเขตตําบลภูหลวงแบงตามลักษณะภูมิประเทศ  แบงกลุมดินได 4  กลุม  
ดังนี้ 
  1. กลุมดินนา  เนื้อดินเปนดินรวน  มีประมาณ  3%  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  พบวามีอยูทุก
หมูบานของตําบล  สวนใหญใชประโยชนในการทํานา 
  2. กลุมดินดอน  พบอยูบนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนตื้น  พบอยูทุกหมูบานในเขตตําบล
ประมาณมีประมาณ  56% ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  สวนใหญใชประโยชนในการทําไร 
  3. กลุมดินคละ  พบในหมูท่ี 3,4,5,6 และหมูท่ี 7 ประมาณ  35% ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล พบ
ในพ้ืนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนตื้น และพ้ืนท่ีลาดชันภูเขา  สวนใหญเกษตรกรใชประโยชนในการทําไร 
  4. ดินภูเขา  พบบริเวณเขากะบุด  และเขาจมูกแขก  ในหมูท่ี 2,5 และ หมูท่ี 6  ไมมีความ
เหมาะสมในการเกษตร 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง 
ปจจุบันตําบลภูหลวง แบงเขตการปกครองออกเปน  10 หมูบาน  ไดแก  

หมูท่ี ช่ือบาน หมายเหตุ 

1   บานโนนแดง เริ่มจัดตั้งตําบลภูหลวง ป 2529 

2   บานหนองนกเขียน เริ่มจัดตั้งตําบลภูหลวง ป 2529 

3   บานหนองกระทุม เริ่มจัดตั้งตําบลภูหลวง ป 2529 

4   บานปอแดง เริ่มจัดตั้งตําบลภูหลวง ป 2529 

5   บานหลุมเงิน เริ่มจัดตั้งตําบลภูหลวง ป 2529 

6   บานหลุมหิน เริ่มจัดตั้งตําบลภูหลวง ป 2529 

7   บานหนองกก เริ่มจัดตั้งตําบลภูหลวง ป 2529 

8   บานหนองหวา แบงแยก บานโนนแดง  หมูท่ี 1 

9   บานหวยแกว แบงแยก บานหนองนกเขียน  หมูท่ี 2 

10   บานหนองนกเขียน แบงแยก บานหนองนกเขียน  หมูท่ี 2  
 

2.2 เขตการเลือกตั้ง 
ตําบลภูหลวง แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  10 เขต มี 11 หนวยเลือกตั้ง ดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือบาน 
จาํนวนหนวย

เลือกตั้ง 

จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ป 2564 

ชาย หญิง รวม 

1   บานโนนแดง 1 หนวยเลือกตั้ง 170 163 333 

2   บานหนองนกเขียน 1 หนวยเลือกตั้ง 203 196 399 

3   บานหนองกระทุม 1 หนวยเลือกตั้ง 185 202 387 

4   บานปอแดง 2 หนวยเลือกตั้ง 198 227 425 

204 250 454 

5   บานหลุมเงิน 1 หนวยเลือกตั้ง 315 327 542 

6   บานหลุมหิน 1 หนวยเลือกตั้ง 65 56 121 

7   บานหนองกก 1 หนวยเลือกตั้ง 320 351 671 

8   บานหนองหวา 1 หนวยเลือกตั้ง 243 237 480 

9   บานหวยแกว 1 หนวยเลือกตั้ง 108 113 221 

10   บานหนองนกเขียน 1 หนวยเลือกตั้ง 196 202 398 

รวม 2,207 2,324 4,431 

ท่ีมา : งานนิติกร สํานักปลัด อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน พฤศจกิายน  2564   
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องคการบรหิารสวนตาํบล ประกอบดวย 
โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีสมาชิกสภา อบต. 

ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน  จํานวนหมูบานละ  2  คน    10  หมูบาน  รวมจํานวนท้ังสิ้น  20  คน 
โดยอยูในตําแหนงคราวละ  4  ป   ประกอบดวยฝายตาง ๆ ดังนี้   

- ฝายการเมือง 
1.  คณะผูบริหาร  ประกอบดวย  

- นายองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  คน 
- รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  2  คน 
- เลขานุการนายก   จํานวน  1  คน 
 

2.  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 
- ประธานสภา อบต.   จํานวน  1    คน 
- รองประธานสภา อบต.   จํานวน  1    คน 
- เลขานุการสภา อบต.   จํานวน  1    คน 
- สมาชิกสภา อบต.   จํานวน  10  คน 
 

- ฝายพนักงานทองถิ่น 
 มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  และมีหัวหนาสวนตาง ๆ โดยมีโครงสราง 
และการแบงสวนราชการ ( ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ.2564 – 2566) แบงเปน   5  สวน   ดังนี้ 

1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2.  กองคลัง 
3.  กองชาง 
4.  กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

        5.  กองสงเสริมการเกษตร 
6.  หนวยตรวจสอบภายใน 

บุคลากร มีจํานวนท้ังสิ้น  46 คน ประกอบดวย พนักงานสวนตําบล 22 คน  ลูกจางประจํา  1  คน  
พนักงานจางตามภารกิจ  10  คน   พนักงานจางท่ัวไป 5  คน จางเหมาบริการ  8 คน โดยมีตําแหนงในสวนตาง ๆ  ดังนี้ 
ท่ี สํานัก/กอง พนักงาน 

สวนตําบล 
ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 

จางเหมา
บริการ 

อัตรา
ตําแหนง

วาง 

รวม 

1 สํานักปลดัองคการ
บริหารสวนตําบล 

8 - 2 3 5 - 18 

2 กองคลัง 4 1 2 - - - 7 
3 กองชาง 2 - 2 2 - - 6 
4 กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
5 - 2 - 3 2 12 

5 กองสงเสริมการเกษตร 2 - 2 - - 1 5 
6 หนวยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 1 2 

รวม 22 1 10 5 8 4 46 

แหลงขอมูล : งานทรัพยากรบุคคล สํานักปลัด อบต.ภูหลวง  กรกฎาคม 2565 
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       โครงสรางองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

 

         ขาราชการการเมือง           ขาราชการประจํา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ฝายสภา 
 

ฝายบริหาร 

รองประธานสภา 

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 
รองนายก อบต. 

เลขานายกฯ 

รองนายก อบต. 

สํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบล 

กองคลัง กองชาง กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองสงเสริม

การเกษตร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

ประธานสภา นายก อบต. 

เลขานุการสภา 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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โครงสรางอัตรากําลังขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลภหูลวง ป พ.ศ. 2565 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัดฯ กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานชาง นักบริหารงานการศึกษา 

นิติกร 

นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

เจาพนักงานพัสดุ 

นายชางโยธา 

นักวิชาการจัดเก็บรายได 

นักบริหารงานท่ัวไป 

เจาพนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

นักพัฒนาชมุชน 

กองสงเสริมการเกษตร 

นักบริหารงานการเกษตร 

นักวิชาการศึกษา 

ครู 

(3 อัตรา) 

 

นักจัดการงานท่ัวไป 
เจาพนักงานการเงินและบัญช ี

         ลูกจางประจํา 

เจาพนักงานการเกษตร 

หนวยตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบภายใน 
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โครงสรางอัตรากําลังพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลภหูลวง ป พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ 

ผูชวยนักพัฒนาชมุชน 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
(2 อัตรา) 

 
พนักงานขับรถยนต 

(พนักงานจางท่ัวไป) 
 (2 อัตรา) 

 
คนงานท่ัวไป  

(พนักงานจางท่ัวไป) 

(3 อัตรา) 

 

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 

 

ผูชวยนายชางไฟฟา 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ผูชวยนายชางโยธา 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ผูชวยนักวิชาการศึกษา 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 

คนงานท่ัวไป 

(พนักงานจางท่ัวไป) 

(2 อัตรา) 
 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

กองสงเสริมการเกษตร 

ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ตกแตงสวน 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

 

จางเหมาบริการ 

(5 อัตรา) 
 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 

(2 อัตรา) 
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โครงสรางอัตรากําลังพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลภหูลวง ป พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักปลัดฯ กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ 

ผูชวยนักพัฒนาชมุชน 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
(2 อัตรา) 

 

พนักงานขับรถยนต 

(พนักงานจางท่ัวไป) 
 (2 อัตรา) 

 

คนงานท่ัวไป  

(พนักงานจางท่ัวไป) 
 

 

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 

 

ผูชวยนายชางไฟฟา 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ผูชวยนายชางโยธา 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ผูชวยนักวิชาการศึกษา 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 

คนงานท่ัวไป 

(พนักงานจางท่ัวไป) 

(2 อัตรา) 
 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

กองสงเสริมการเกษตร 

ผูชวยเจาพนักงานธรุการ 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ตกแตงสวน 

(พนักงานจางตามภารกิจ) 
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3. ประชากร  
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  

      (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 – 5 ป และการคาดการณในอนาคต)   
 

ปจจบัุนมีประชากรรวมท้ังสิน้  5,776  คน  เปนชาย   2,887  คน  หญิง  2,889 คน  มีความหนาแนน
เฉลี่ยตอพ้ืนท่ี  (60.29)  61  คน/ตารางกิโลเมตร  จํานวนครัวเรือน  1,990 หลังคา  แยกเปน ดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือบาน 
จํานวน 

ครัวเรือน
(หลังคา) 

จาํนวนประชากร (คน) 
รวม 

ชาย หญิง 

1   บานโนนแดง 169 216 208 424 

2   บานหนองนกเขียน 159 261 239 500 

3   บานหนองกระทุม 140 239 249 488 

4   บานปอแดง 376 584 590 1,174 

5   บานหลุมเงิน 271 401 400 801 

6   บานหลุมหิน 71 75 74 149 

7   บานหนองกก 309 416 419 835 

8   บานหนองหวา 228 313 300 613 

9   บานหวยแกว 91 135 147 282 

10   บานหนองนกเขียน 169 247 263 510 

รวม 1,990 2,887 2,889 5,776 

     ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอปกธงชัย ณ  เดือน มีนาคม 2564 
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ตารางสถิติประชากรเปรียบเทียบ ตั้งแตป  พ.ศ. 2562 – 2564 

 

ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอปกธงชัย ณ  เดือน มีนาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ชื่อบาน 

จํานวน 
ครัวเรือน (หลังคา) จาํนวนประชากร (คน) 

แนวโนม
จาํนวน

ครัวเรือน 

แนวโนม
จาํนวน

ประชากร 

2562 2563 2564 
2562 2563 2564 (+) เพ่ิม 

(-) ลด 
(=) คงท่ี 

(+) เพ่ิม 
(-) ลด 

(=) คงท่ี 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1   บานโนนแดง 156 168 169 222 202 424 224 212 436 216 208 424 (+) เพ่ิม (-) ลด 
2   บานหนองนกเขียน 153 160 159 263 239 504 266 239 505 261 239 500 (+) เพ่ิม (-) ลด 
3   บานหนองกระทุม 136 137 140 246 249 495 238 250 488 239 249 488 (+) เพ่ิม (-) ลด 
4   บานปอแดง 363 373 376 571 582 1,152 589 595 1,184 584 590 1,174 (+) เพ่ิม (=) คงท่ี 
5   บานหลุมเงิน 250 266 271 405 393 798 400 401 801 401 400 801 (+) เพ่ิม (+) เพ่ิม 
6   บานหลุมหิน 70 71 71 74 77 151 74 72 146 75 74 149 (+) เพ่ิม (=) คงท่ี 
7   บานหนองกก 281 301 309 408 414 822 412 419 831 416 419 835 (+) เพ่ิม (+) เพ่ิม 
8   บานหนองหวา 214 227 228 309 302 611 311 299 610 313 300 613 (+) เพ่ิม (+) เพ่ิม 
9   บานหวยแกว 91 91 91 133 147 280 133 145 278 135 147 282 (+) เพ่ิม (+) เพ่ิม 

10   บานหนองนกเขียน 164 175 176 253 274 527 248 261 509 247 263 510 (+) เพ่ิม (+) เพ่ิม 

รวม 1,878 1,969 1,990 2,883 2,881 5,764 2,895 2,893 5,788 2,887 2,889 5,776 (+) เพ่ิม (+) เพ่ิม 



 
~ 13 ~ 

 

 
 

 
 

156 153 
136 

363 

250 

70 

281 

214 

91 

164 168 160 
137 

373 

266 

71 

301 

227 

91 

175 169 
159 

140 

376 

271 

71 

309 

228 

91 

176 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

  บานโนนแดง   บานหนองนกเขียน   บานหนองกระทุม   บานปอแดง   บานหลุมเงิน   บานหลุมหิน   บานหนองกก   บานหนองหวา   บานหวยแกว   บานหนองนกเขียน 
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เร

ือน
) 

แผนภูมิแสดงจํานวนครัวเรือนตําบลภูหลวงเปรียบเทียบ 

จํานวนครัวเรือน พ.ศ. 2562 จํานวนครัวเรือน พ.ศ. 2563 จํานวนครัวเรือน พ.ศ. 2564 
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  บานโนนแดง   บานหนองนกเขียน   บานหนองกระทุม   บานปอแดง   บานหลุมเงิน   บานหลุมหิน   บานหนองกก   บานหนองหวา   บานหวยแกว   บานหนองนกเขียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

จํานวนประชากร (คน) 2562 ชาย 222 263 246 571 405 74 408 309 133 253

จํานวนประชากร (คน) 2562 หญิง 202 239 249 582 393 77 414 302 147 274

จํานวนประชากร (คน) 2563 ชาย 224 266 238 589 400 74 412 311 133 248

จํานวนประชากร (คน) 2563 หญิง 212 239 250 595 401 72 419 299 145 261

จํานวนประชากร (คน) 2564 ชาย 216 261 239 584 401 75 416 313 135 247

จํานวนประชากร (คน) 2564 หญิง 208 239 249 590 400 74 419 300 147 263
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แผนภมูแิสดงจาํนวนประชากรตาํบลภหูลวงเปรียบเทยีบ 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  

ตารางสถิติแสดงชวงอายุและจํานวนประชากรตําบลภูหลวง 

ลําดับท่ี 
ชวงอายุ 

(ป) 

จาํนวนประชากร (คน) 
รวม 

ชาย หญิง 

1 อายุต่ํากวา 18 ป 574 533 1,107 

2 อาย ุ18 – 60 ป 1,863 1,829 3,692 

3 อายุมากกวา 60 ป 449 526 975 

รวม 2,886 2,888 5,774 

                  ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอปกธงชัย ณ  เดือน มีนาคม 2564 
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อายุตํ่ากวา 18 ป อาย ุ18 – 60 ป อายมุากกวา 60 ป 
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรแยกตามชวงอายุเปรียบเทียบ 

จํานวนประชากร (คน) ชาย จํานวนประชากร (คน) หญิง 
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4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  - ขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 2.5 -  3   ขวบ)  อบต.จัดตั้งเอง  3  แหง  ไดแก  

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองกก  สถานท่ีตั้ง  โรงเรยีนบานหนองกก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองนกเขียน   สถานท่ีตั้ง  โรงเรยีนหนองนกเขียนสามัคคี 
 
 
 
 
 
 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง หมูท่ี 5 บานหลุมเงิน 
 
 
 
 
 
 

 
- ระบบการศกึษานอกโรงเรยีน 

- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   จํานวน   10 แหง  
- หองสมุดประชาชนตําบล     จํานวน   1   แหง 
- ศูนยการเรียนชุมชนตําบล (กศน.) จํานวน  1    แหง 

- การศึกษาอ่ืน 
- วิทยาลัยแมชี              จํานวน   1   แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
นกัเรยีน (คน) 4 7 11 
ครูฯ (คน) - 1 1 
ผดด. (คน) - - - 
พนักงานจางเหมาทําความสะอาด - 1 1 
หองเรียน (หอง) 1 1 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
นกัเรยีน (คน) 14 20 34 
ครูฯ (คน) - 1 1 
ผช.ครผูดด. (คน) - 1 1 
พนักงานจางเหมาทําความสะอาด - 1 1 
หองเรียน (หอง) 2 2 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
นกัเรยีน (คน) 9 5 14 
ครูฯ (คน) - 1 1 
ผดด. (คน) - - - 
พนักงานจางเหมาทําความสะอาด - 1 1 
หองเรียน (หอง) 1 1 
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- ระดบัการศกึษาของประชาชนในตาํบล   

จ  จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 

การศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
ไมเคยศึกษา 30 0.64 49 1.04 79 1.67 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 50 1.06 38 0.81 88 1.86 
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา  130 2.75 150 3.18 280 5.93 
ประถมฯ ( ป.4,ป.7,ป.6) 905 19.18 942 19.96 1,847 39.14 
ม.ตน (มศ.1-3 หรอื ม. 1 – 3) 561 11.89 504 10.68 1,065 22.57 
ม.ปลาย (มศ. 4-5 หรอื ม.4-6) 475 10.07 486 10.30 961 20.36 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา หรือ ปวส. 85 1.80 59 1.25 144 3.05 
ป.ตรี หรือเทียบเทา 104 2.20 146 3.09 250 5.30 
สูงกวาปริญญาตรี 1 0.02 4 0.08 5 0.11 

รวม 2,341 49.61 2,378 50.39 4,719 100.00 
    ท่ีมา : ขอมูลจากงานพัฒนาชุมชนอําเภอปกธงชัยและงานพัฒนาชุมชน อบต.ภูหลวง ขอมูล จปฐ. ป 2564 
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หนองนกเขียน หลุมเงิน โนนแดง หนองกก 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนระดับอนุบาลตําบลภูหลวง 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

- ขอมูลดานการศึกษา  โรงเรยีนประถมศึกษา   จํานวน   4   แหง     
ตารางแสดงขอมูลจํานวนนักเรียนในตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชยั  จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียน/ระดับชั้น 
หนองนกเขียน หลุมเงิน โนนแดง หนองกก 

รวมสุทธ ิ
นกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิ รวม นกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิ รวม นกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิ รวม นกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิ รวม 

อนุบาล 2 18 6 24 2 4 6 3 1 4 2 2 4 38 

อนุบาล 3 15 10 25 7 3 10 1 2 3 8 0 8 46 

รวมอนุบาล 33 16 49 9 7 16 4 3 7 10 2 12 84 

ป. 1  14 8 22 5 2 7 2 3 5 6 3 9 43 

ป. 2 11 12 23 5 3 8 2 1 3 7 7 14 48 

ป. 3 10 24 34 8 - 8 1 0 1 5 4 9 52 

ป. 4 12 21 33 5 3 8 5 2 7 5 3 8 56 

ป. 5 15 12 27 3 4 7 1 1 2 5 5 10 46 

ป. 6 10 9 19 5 4 9 0 1 1 6 4 10 39 

รวมประถมศึกษา 72 86 158 31 16 47 11 8 19 34 26 60 284 

ม.1 13 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

ม.2 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

ม.3 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

รวมมธัยมศึกษา 31 22 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 

รวมสุทธ ิ 136 124 260 40 23 63 15 11 26 44 28 72 421 

 ท่ีมา  :  ขอมูลจากการสํารวจขอมูลประจําปของกองการศึกษาฯ อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน กรกฎาคม  2565  

 

 

 

 
 
 

อนุบาล 
22% 

ประถมศึกษา 
65% 

มธัยมศึกษา 
13% 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนตําบลภูหลวงเปรียบเทียบ ประจําป 2563 
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บานหนองนกเขียนสามัคคี หลุมเงิน บานโนนแดง บานหนองกก 

ป. 1  14 8 5 2 2 3 6 3

ป. 2 11 12 5 3 2 1 7 7

ป. 3 10 24 8 0 1 0 5 4

ป. 4 12 21 5 3 5 2 5 3

ป. 5 15 12 3 4 1 1 5 5

ป. 6 10 9 5 4 0 1 6 4

จํา
นว

นนั
กเ

รีย
น 

(ค
น)

 
แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนระดับประถมศกึษาในตําบลภหูลวง  
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 4.2  การสาธารณสุข 

-  สถานีอนามัยประจําตําบล (หมู.2) จํานวน    1     แหง 
-  ศูนย  ศสมช.    จํานวน    9 แหง 
-  บุคลากรสาธารณสุข    จํานวน    3 คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุข   จํานวน   128 คน 

  -  ผูสูงอายุ  (อายุตั้งแต  60 ป  ข้ึนไป)   จํานวน             727 คน 
  -  ผูพิการ    จํานวน               95 คน   

-  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  จํานวน  รอยละ   100 
 

 สถิติเก่ียวกับการใหบริการ การแพทยฉุกเฉิน  (Emergency Medical Services (EMS) 
   - เจาหนาท่ีผูใหบริการ   จํานวน  5 คน 
   - รถยนต    จํานวน  2 คัน 
             - รถบรรทุกน้าํ    จํานวน  1 คน 
   - สถิติการใหบริการ (เฉลี่ย)  จํานวน  392 ราย/ป 
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ตารางสถิติการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน อบต.ภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ป/เดือน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 

อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน รวม อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน รวม อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน รวม 

จํานวน
(คร้ัง) 

จํานวนผูประสบเหตุ 
จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน
ผูปวย 
(ราย) 

จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน
ผูใชบริการ

(ราย) 

จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวนผูประสบเหตุ 
จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวนผูปวย 
(ราย) 

จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน
ผูใชบริการ

(ราย) 

จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวนผูประสบเหตุ 
จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวนผูปวย 
(ราย) 

จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน
ผูใชบริการ

(ราย) บาดเจ็บ
(ราย) 

เสียชีวิต
(ราย) 

บาดเจ็บ
(ราย) 

เสียชีวิต
(ราย) 

บาดเจ็บ
(ราย) 

เสียชีวิต
(ราย) 

มกราคม 6 6 0 30 30 36 36 11 11 0 36 36 47 47 3 4 - 23 23 26 27 

กุมภาพันธ 0 0 0 35 35 35 35 7 7 0 25 25 32 32 4 4 - 37 37 41 41 

มีนาคม 3 3 0 29 29 31 31 3 3 0 23 23 26 26 3 4 - 25 25 28 29 

เมษายน 6 6 0 16 16 22 22 3 4 0 35 35 38 38 2 4 1 30 30 32 35 

พฤษภาคม 3 3 0 26 26 29 29 6 9 0 26 26 32 32 1 1 - 18 18 19 19 

มิถุนายน 4 4 0 28 28 32 32 3 2 1 34 34 37 37 - - - 29 29 29 29 

กรกฎาคม 2 2 0 23 23 25 25 0 0 0 25 25 25 25 1 1 - 13 13 14 14 

สิงหาคม 7 7 0 31 31 38 38 8 8 0 26 26 34 34 1 1 - 13 13 14 14 

กันยายน 7 7 0 31 31 38 38 2 2 0 32 32 34 34 1 - - 21 21 22 22 

ตุลาคม 3 3 0 33 33 36 36 4 4 0 17 17 21 21 4 5 - 21 21 25 26 

พฤศจิกายน 2 2 0 44 44 46 46 7 7 0 27 27 34 34 4 5 - 20 20 24 25 

ธนัวาคม 6 6 0 28 28 34 34 6 6 2 28 28 34 36 2 - - 17 17 19 19 

รวม 49 49 0 354 354 402 402 60 63 3 334 334 394 396 26 29 1 267 267 293 300 

         ที่มา  :  ขอมูลจากการตดิตามประเมินผลโครงการโดย งานบริหารงานทัว่ไป และ งานปองกนัฯ สาํนกัปลดั อบต.ภหูลวง  ณ  เดือน กรกฎาคม  2565 
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ที่มา  :  ขอมูลจากตารางสถิติการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน  โดยงานบริหารงานทั่วไป และ งานปองกันฯ สํานักปลัด อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน กรกฎาคม  2564 

 

 
     
 ที่มา  :  ขอมูลจากตารางสถิติการใหบริการการแพทยฉกุเฉิน  โดย งานบริหารงานทั่วไป และ งานปองกันฯ สํานกัปลัด  อบต.ภหูลวง  ณ  เดือน กรกฎาคม  2564 
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แผนภมูแิสดงสถติจิาํนวนอุบตัเิหตตุาํบลภหูลวงเปรียบเทยีบ 3 ป 

ป พ.ศ. 2562 

ป พ.ศ. 2563 

ป พ.ศ. 2564 
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แผนภูมิแสดงสถิติจํานวนการใหบริการการแพทยฉุกเฉินกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินเปรียบเทียบ 3 ป 

ป พ.ศ. 2562 

ป พ.ศ. 2563 

ป พ.ศ. 2564 
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  ท่ีมา  :  ขอมูลจากตารางสถิติการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน  โดย งานบริหารงานท่ัวไป และ งานปองกันฯ สํานักปลัด  อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน กรกฎาคม  2565 
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มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

แผนภมูแิสดงสถติจิาํนวนอุบตัเิหต ุเจบ็ปวยฉกุเฉนิ ตาํบลภหูลวงเปรียบเทยีบ 3 ป 

ป 2562 อุบัติเหตุ ป 2562 เจ็บปวยฉุกเฉิน ป 2563 อุบัติเหตุ ป 2563 เจ็บปวยฉุกเฉิน ป 2564 อุบัติเหต ุ ป 2564 เจ็บปวยฉุกเฉิน 



 4.3  อาชญากรรม (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) 
 -  ท่ีพักสายตรวจประจําตําบล  จํานวน   1   แหง (อัตรากําลัง 3 นาย) 

                   -  อาสาสมัครตํารวจชุมชน  จํานวน   45 คน 
                   -  อปพร.    จํานวน  103 คน 
 
 4.4  ยาเสพติด  
 - มีศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตําบลภูหลวง (ศป.ปส.อบต.ภูหลวง) จํานวน 1 แหง 
 - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด  ดังนี้ 
 

บัญชีรายช่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
คํานําหนานาม – ชื่อตัว – ชื่อ

สกุล 
ตําแหนง ระดับ 

สังกัด 
(ระบุชื่อ

หนวยงาน) 
กรม 

ประเภทกําลังพล 

โดยตรง เก้ือกูล 

1. 3300700143761 นายพัฒถรศักดิ์  ราชู จพง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชํานาญงาน อบต.ภหูลวง สงเสริมการปกครองทองถ่ิน   

2. 1309900109223 นายฉัตรธวัช  วันก่ิง พนกังานขับรถยนต - อบต.ภหูลวง สงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
3. 1309900869228 นายนิวัฒน  สินเธาว พนกังานขับรถยนต - อบต.ภหูลวง สงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
4. 3191100373997 นายณัฐพงษ  จงเย็นกลาง พนักงานจางเหมา - อบต.ภหูลวง สงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
5. 1309901033026 นายณัฐพงษ  จนัทรชยั พนักงานจางเหมา - อบต.ภหูลวง สงเสริมการปกครองทองถ่ิน   

 ท่ีมา  :  ขอมูลจาก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน กรกฎาคม  2565 
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4.5  การสังคมสงเคราะห 

ขอมูล กลุมเปาหมาย/คนไรที่พ่ึง ของหนวยงาน องคการบริหารสวนตาํบลภหูลวง 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ 
ท่ีอยู 

อาชีพ รายได สุขภาพ ปญหาครอบครัว ความชวยเหลือท่ีตองการ 
การชวยเหลือท่ีเคย
ไดรับในรอบปท่ีผาน

มา 

หมาย
เหตุ 

บาน หมูท่ี 

1 นายดํา  รักสาํโรง 9/1 1 วางงาน - พิการ - ปวยติดเตียง ไดรับผาออมผูใหญทกุเดอืน  
2 นายสมชาย  เงินทอง 26 1 วางงาน - พิการ - ปวยติดเตียง ไดรับผาออมผูใหญทกุเดอืน  
3 นายประเสริฐ  เขตสระนอย 39 1 รับจาง 2,000 พิการ - ทุนเลี้ยงชีพ -  
4 นายศรชัย  สอนศร ี 82 1 รับจาง 2,000 พิการ รายไดนอย ทุนเลี้ยงชีพ -  
5 ด.ช.ธีรชาติ  แกวเขียว 141 1 - - พิการ - ซอมแซมท่ีอยูอาศัย -  
6 น.ส.พิมพา  แกวเขียว 141 1 รับจาง 3,000 - ครอบครัวแตกแยก

ดู แ ล เ ด็ ก  2  ค น 
เพียงลําพังเปนเด็ก
พิการ 1 คน  

ทุนเลี้ยงชีพดูแลเด็ก ไดรับเงินชวยเหลือ 
พมจ. 3,000  บาท 

(ป 2564) 

 

5 นางสมหมาย  แคมจันทึก 28/1 2 รับจาง 2,000 ไมแข็งแรง รายไดนอย ทุนเลี้ยงชีพ -  
6 นายชัยณรงค  รุมรวย 66 2 วางงาน - พิการ - ปวยติดเตียง -  
7 น.ส.รําไพ  แชมจันทรทึก 120 2 - - ไมแข็งแรง ครอบครัวแตกแยก

ดูแลหลาน 3 คน  
ทุนเลี้ยงชีพ ดูแลเด็ก ไดรับเงินชวยเหลือ 

พมจ. 3,000  บาท 
(ป 2564) 

 

8 น.ส.ขนิษฐา  โมราสูงเนิน 256 4 รับจาง 2,000 ไมแข็งแรง รายไดนอย ดูแลแม
ปวยเปนโรคอวน 

ทุนเลี้ยงชีพ ไดรับเงินชวยเหลือ 
พมจ. 1,000  บาท 

(ป 2564) 

 

9 นางสมบูรณ  ใหญกลาง 135/1 5 รับจาง 3,000 พิการ แตกแยก ตองการท่ีอยูอาศัย -  
10 นางคําผวน  เหมือนครบุร ี 84 5 รับจาง 3,000 - - ตองการท่ีอยูอาศัย -  
11 ด.ช.กําพล  พงษสิทธิศักดิ ์ 25/2 5 เรียน - - - ทุนการศึกษา -  
12 นางวารี  ดวงหัสด ี 22 5 วางงาน - พิการ - ปวยติดเตียง ไดรับผาออมผูใหญทกุเดอืน  
13 นางนิคิด  เลี่ยมก่ิง 70 5 วางงาน - พิการ - ปวยติดเตียง ไดรับผาออมผูใหญทกุเดอืน  
14 นางเรือง  ดูตะค ุ 20/2  วางงาน - พิการ - ปวยติดเตียง ไดรับผาออมผูใหญทกุเดอืน  
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ 
ท่ีอยู 

อาชีพ รายได สุขภาพ ปญหาครอบครัว ความชวยเหลือท่ีตองการ 
การชวยเหลือท่ีเคย
ไดรับในรอบปท่ีผาน

มา 

หมาย
เหตุ 

บาน หมูท่ี 

16 นายสัญญา  กลิ่นก่ิง 186 7 รับจาง 1,500 ไมแข็งแรง - ไมมไีฟฟาใช -  
17 นางพุด  บุษบา 62 8 - - ไมแข็งแรง - ซอมแซมท่ีอยูอาศัย -  
18 นางพอฟง  สินเธาว 135 8 - - ไมแข็งแรง - ซอมแซมท่ีอยูอาศัย -  
19 นายวันชัย  งามเกษม 28 9 รับจาง 3,000 - - ตองการทําหองนํ้า ถุงยังชีพ  
20 นายโฉม  เหงากระโทก 140/2 10 - - แข็งแรง - ตองการมีบัตรประชาชน -  
21 นายสมร  มาลยัยะ 34 10 วางงาน - พิการ - ปวยติดเตียง -  
22 นางสมบูรณ  ใหญกลาง 135/1 5 รับจาง 3,000 พิการ แตกแยก ตองการท่ีอยูอาศัย -  

ท่ีมา  :  ขอมูลจาก งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดฯ อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน มีนาคม  2564 
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การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุและผูท่ีอยูในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู สถานะ หมายเหตุ 

1 นายฉลอง แถมสูงเนิน 137 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
2 นายชยัยน บุญก่ิง 153 หมู 4   ไดรับเงินชดเชยกรณีบุตรเสียชีวิต 

3 น.ส.วนดิา สินเธาว 132 หมู 4 ไดรับการชวยเหลือ พมจ. 40,000 บาท  

4 นางสําเภา แถมสูงเนิน 173 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
5 นายสมบญุ รอยก่ิง 244 หมู 4 ไดรับการชวยเหลือ อบจ. 40,000 บาท 

6 นายสุทธิรักษ วนัวงษา 101 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
7 นายสมัด ทานก่ิง 234 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
8 นายมนสั ชุมก่ิง 135 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
9 นายเจษฎากร อนุโนนธาตุ 212 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  

10 นายบรรยงค ตันวรรณรกัษ 114 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
11 นางฐิติมา วันก่ิง 214 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
12 นางชวย บุญก่ิง 13 หมู 4 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
13 นางมะระ ไขก่ิง 210 หมู 5 ยังไมไดรับการชวยเหลือ  
14 นายสมร มาลัยยะ 3 หมู 10 ไดรับการชวยเหลือ พมจ. 40,000 บาท,กาชาด 40,000 บาท 

15 นางนฤมล พลคชา 146 หมู 2 ไดรับการชวยเหลือ อบจ. 40,000 บาท,อบต. 5,000 บาท 

16 ด.ช.ธีรชาติ แกวเขียว 141 หมู 1 ไดรับการชวยเหลือ อบจ. 40,000 บาท,อบต. 26,000 บาท 

                ท่ีมา  :  ขอมูลจาก งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดฯ อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน มีนาคม  2564 
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 

 5.1  การคมนาคม 
 

   การคมนาคมขนสงทางบก  มีเสนทางสายสําคัญ   4    สาย  ไดแก 
     1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  304  เปนถนนสายสําคัญ โดยมีจุดเริ่มตนจากสามแยกปกธงชัย  อําเภอ

เมืองนครราชสีมา  ผานอําเภอปกธงชัย  และผานตําบลภูหลวง  หมูท่ี 4,6,5 และหมูท่ี 1,8  ตามลําดับ\ระยะทาง  13 
กม., 15 กม., 17 กม., และ 18 กม. ตามลําดับ    เขาสูอําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี มุงตรงไปภาคตะวันออก  เปนถนน
ผิวจราจรลาดยางมีสภาพใชการไดดี 
  2. ถนนสาย รพช. หมายเลข นม.11016 แยกจากถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  304  เสนทางนี้ผาน 
หมูท่ี 2 และหมูท่ี 9  เขาสูอําเภอสูงเนิน  ระยะทาง  6.5  กิโลเมตร  เปนถนนผิวจราจรลาดยางมีสภาพใชการไดดี 
  3.  ถนนโยธาธิการ  เปนถนนลาดยาง แยกจากถนนหลวง  304  ไปทางขวามือ (ไปจากท่ีวาการอําเภอ) 
เขาหมูท่ี 7 บานหนองกก  ระยะทางประมาณ  6.5  กิโลเมตร  มุงตรงไปท่ีวิทยาลัยแมชี 
  4.  ถนนสายทางหลวงชนบท  จุดเริ่มตนจากบานหนองนกเขียน- หนองกระทุม    ระยะทาง  3.5  
กิโลเมตร 

  5.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    จํานวน  23     สาย  ระยะทาง   4.09     กม.  
6.  ถนนหินคลุกภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน จํานวน  6       สาย  ระยะทาง   3.15     กม.    
7.  ถนนลูกรังภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน    จํานวน  35     สาย  ระยะทาง   20        กม.   

 
 การจราจร  

การใชเสนทางจราจรทางบกเขาอําเภอหรือจังหวัด ของประชาชนในตําบล เดินทางโดยรถยนต 
โดยสารประจําทางในหมูบาน หรือรถยนตสวนบุคคล หรือรถยนตโดยสารประจําทางท่ีผานเสนทางสายหลักถนนสาย 304 
คือ สายนครราชสีมา - ภาคตะวันออก  ไดแก   จังวัดระยอง  จันทบุรี ชลบุรี และตราด  จะใชเวลาประมาณ 15-20  นาที    
ถึงตัวอําเภอ หรอืประมาณ  45  นาที  ถึงตัวจังหวัด 
 
 

 5.2  การไฟฟา 
 

  -  ครัวเรือนในเขตตําบลภูหลวง มีไฟฟาใชเกือบ  100 %  จะมีก็แตบางครัวเรือนเทานั้นท่ีตั้งบานเรือนหาง
จากหมูบาน ทําใหการขยายเขตไฟฟาไปไมถึง 
  - ไฟฟาสาธารณะ(โคมไฟแสงสวาง)ในหมูบาน  จํานวน  58  จุด 
 

 5.3  ประปา 
 

  -  การประปาภายในตําบลภูหลวง ไมมีระบบประปาภูมิภาค แตครวัเรอืนในหมูบานใชน้าํจากระบบประปา
หมูบาน ซ่ึงเปนระบบประปาผิวดิน มีจํานวน รอยละ  85   จะมีบางหมูบานท่ีใชประปารวมกับหมูบานอ่ืน  โดยการขยายทอ
ประปา 
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 5.4  โทรศัพท    
      -  โทรศพัทสาธารณะ ไมมี 
      -  โทรศัพทสวนตัว  บางครอบครัวจะมีโทรศัพทเคลื่อนท่ี (มือถือ) ใช  เนื่องจากปจจุบันมีราคาถูกจึงหา
ซ้ือไดงาย  สําหรับสัญญาณโทรศัพท  จะมีบางหมูบานท่ีรับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดไมชัดเจน 
  
 
 5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ   
  - มีบริการรับสงจดหมาย  ไปรษณีย ภายในหมูบานตาง ๆ โดยอาศัยท่ีทําการไปรษณียปกธงชัย และบริการ
ไปรษณียของเอกชน 
  -  อินเตอรเน็ตตําบล  มีบริการประชาชนอยูท่ีท่ีทําการ อบต. จํานวน  1  จุด  และบริการอินเตอรเน็ตท่ี
ศาลาประจาํหมูบาน จาํนวน 5 จดุ ไดแก หมู 2, หมู 6, หมู 7, หมู 9, หมู 10 
  -  วิทยุส่ือสาร   มีศูนยวิทยุสื่อสาร  ตั้งอยูท่ี  ท่ีทําการ อบต. 
  -  หอ กระจายขาว   มี   10  หมูบาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ถนน 

ประเภทถนน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ
ทาง
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ
ทาง
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ
ทาง
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ
ทาง
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

ถนนในความ
รับผิดชอบของ
กรมทางหลวง 
-ถนนคอนกรีต 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

-ถนนลาดยาง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-ถนนลูกรัง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ถนนในความ
รับผิดชอบของ
ทองถิ่น 
-ถนนคอนกรีต 

    
 
     

12 

 
 
 
905 

 
 
 

10 

 
 
 

940 

 
 
 

3 

 
 
 

300 

 
 
 

16 

 
 
 

2,190 

 
 
 

10 

 
 
 

1,725 

 
 
 

8 

 
 
 

634 

 
 
 

9 

 
 
 

855 

 
 
 

11 

 
 
 

1,590 

 
 
 

5 

 
 
 

990 

 
 
 

6 

 
 
 

1,160 
-ถนนลาดยาง 1 490 3 3,380 3 3,00

0 
- - 1 100 - - 2 9,65

0 
4 1045 1 650 5 4,413 

-ถนนลูกรัง -  -  - - 2 850 - - - - - - 1 300 - - - - - - 

ถนนในความ
รับผิดชอบกรม
โยธาธกิารและผัง
เมือง 
-ถนนคอนกรีต 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

-ถนนลาดยาง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-ถนนลูกรัง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ท่ีมา  :  ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน  กองชาง  อบต.ภหูลวง  ณ  เดือน มีนาคม  2564 
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ท่ีบริเวณน้ําทวมถึง 

ท่ี รายการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 
1. บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง 1 แหง 2 แหง -  1 แหง 3 แหง 1 แหง 2 แหง 1 แหง 2 แหง 2 แหง 
2. ระยะเวลาน้ําทวมนานท่ีสุด 2–3 วนั 1 วนั      - 2–3 วนั 2–3 วนั 2–3 วนั 2–3 วนั 1 วนั 2–3 วนั 2–3 วนั 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีน้ําขังนานท่ีสุด ส.ค.-ต.ค. ส.ค.-ต.ค. -  ส.ค.-ต.ค. ส.ค.-ต.ค. ส.ค.-ต.ค. ส.ค.-ต.ค. ส.ค.-ต.ค. ส.ค.-ต.ค. ส.ค.-ต.ค. 

          ท่ีมา  :  ขอมูลจากการสํารวจขอมลูพ้ืนฐานของหมูบาน โดย กองชาง อบต.ภูหลวง  อบต.ภหูลวง  ณ  เดอืน มีนาคม  2564 

        การระบายน้ําในตําบลภูหลวงมีการระบายน้ําตามธรรมชาติ  และแผกระจายซึมลงไปในพ้ืนดิน  บางแหงระบายน้ําไมทัน  ทําใหเกิดน้ําทวมขัง 

ท่ี 
การ

ระบายน้ํา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะ 
ทาง 
(ม.) 

1 ถนนที่มี
ราง/รอง
ระบายน้ํา 
2 ดาน 

-  -  -  -  -  -  -  -  1 200 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2 ถนนที่มี
ราง/รอง
ระบายน้ํา
ดานเดียว 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3 ถนนที่ไม
มีราง/
รอง
ระบายน้ํา 

19 2,849 12 6,903 21 8,350 14 2,985 14 3,565 5 710 23 10,355 20 4,012 15 5,068 14 2,2
48 

 ท่ีมา : ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานหมูบานตําบลภูหลวง โดย กองชาง อบต.ภูหลวง  ณ  เดือน มีนาคม  2564 



 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตรกรรม 
  6.1.1 ประเภทสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน   
 

  -  ครัวเรือนท่ีมีท่ีดินของตนเอง และไมไดเชาท่ีดินทํากิน       รอยละ  75%   ของครัวเรือน   
  -  ครัวเรือนท่ีมีท่ีดินของตนเองแตตองเชาเพ่ิม       รอยละ   20%  ของครัวเรือน 
  -  ครัวเรือนท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเองตองเชาท่ีดินทํากินท้ังหมด รอยละ    5 %  ของครัวเรือน   
 
 การเชาท่ีดินสวนใหญเชาจากคนในหมูบาน สวนใหญท่ีเชาจะเปนพ้ืนท่ีทํานาและพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเกษตรกรถือ
ครองเฉลี่ยครัวเรือนละ  15  ไร  การเชาจะเฉลี่ยประมาณ  15 ไร/ครัวเรือน  และอัตราการเชา       ถาจายเปนเงินสดคิดคา
เชาไรละ  500  บาท/ป   ถาจายเปนขาวคิดไรละ  80  กก. 
  การถือครองท่ีดินทํากินสวนใหญจะเปนโฉนด  ประมาณ  60 %  เปน นส.3  ประมาณ  20 %  และอีก  
20 %  จะเปนการเสียภาษีดอกหญา  
  ตําบลภูหลวงมีพ้ืนการเกษตรท้ังสิ้น  จํานวนท้ังสิ้น  23,210 ไร   มีครอบครัวทําการเกษตรท้ังสิ้น จํานวน 
1,092   ครัวเรือน   โดยแบงพ้ืนท่ีการเกษตร  ดังนี้ 

- นาขาว    4,696    ไร  - นาปรงั   395  ไร 
- ขาวโพดเลี้ยงสัตว    1,354    ไร  - ถ่ัวลิสง   350 ไร 

 - มันสําปะหลัง   5,463    ไร  - พืชผัก, ไมผล        714    ไร 
 - ออย           10,238   ไร            

มีพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยและท่ีรกรางวางเปลา  ประมาณรอยละ  4.76   
สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

 

ท่ี ชนิดพืช พ้ืนท่ีปลูก(ไร) 
ผลผลิตเฉล่ีย  

กก./ไร 
ราคาเฉล่ีย  
กก./บาท 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ขาวนาป 
ขาวนาปรัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
มันสําปะหลัง 
ออย 
ถ่ังลิสง 
พืชผัก,ไมผล 

4,696 
395 

1,354 
5,463 

10,238 
350 
714 

450 
650 
700 

2,500 
10,000 

250 
- 

6.0 
6.0 
7.0 
2.0 
1.0 

10-15 
- 

     ท่ีมา: กองสงเสริมการเกษตร อบต.ภูหลวง ณ  เดือน พฤษภาคม  2559 
 

 รายไดเฉลี่ยจากการจําหนายพืชผลทางการเกษตร  มีดังนี้ 
 1) ขาว  มีรายไดจากการจาํแหนายครัวเรอืนละประมาณ   6,000   บาทตอป 
 2) มันสําปะหลัง มีรายไดจากการจาํแหนายครัวเรอืนละประมาณ   50,000  บาทตอป 
 3) ออย    มีรายไดจากการจาํแหนายครัวเรอืนละประมาณ   50,000  บาทตอป 
 4) ถ่ังลิสง  มีรายไดจากการจาํแหนายครัวเรอืนละประมาณ   1,000   บาทตอป 
 5) ไมผล  มีรายไดจากการจาํแหนายครัวเรอืนละประมาณ   1,000   บาทตอป 
 6) พืชผล  มีรายไดจากการจาํแหนายครัวเรอืนละประมาณ   500   บาทตอป 
   ท่ีมา: กองสงเสริมการเกษตร อบต.ภูหลวง ณ  เดือน พฤษภาคม  2559 
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  6.2 การประมง 
   เนื่องจากตําบลภูหลวง มีพ้ืนท่ีเปนเขาและท่ีราบแตไมมีแมน้ําขนาดใหญไหลผาน และไมมีพ้ืนท่ีติดทะเล 
ประกอบกับอางเก็บน้ําขนาดใหญ เปนแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา จึงไมมีการประมง  
 
 6.3 การปศุสัตว 

ขอมูลการเล้ียงสัตว 

ประเภทสัตวเลี้ยง จํานวน (ตัว) จํานวนผูเลี้ยง (ครัวเรือน) 

โค 
กระบือ 
สุกร 
เปด 
ไกพ้ืนเมือง/ฟารมไก 
 

1,214 
447 
407 

20,000 
40,000 

 

165 
91 
69 

1 (ฟารม) 
2 (ฟารม) 

 

 ท่ีมา: กองสงเสริมการเกษตร อบต.ภูหลวง ณ  เดือน พฤษภาคม  2561 
  

 6.4  การบริการ 
      การประกอบธุรกิจการบริการ ในตําบลภูหลวง 
 

การพาณชิย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 รวม 

1. ธนาคาร - - - - - - - - - - 0 
2. บริษัท - 1 - 1 1 - - - - - 3 
3. หางหุนสวนจํากดั 1 - - - 1 - - - - - 2 
4. รานขายของชํา 5 9 6 10 7 2 10 5 5 3 68 
5. โรงแรม - - - - - - - - - - 0 
6. สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก - - - - - - - - - - 0 
7. สถานบีรกิารน้าํมนัเช้ือเพลิงขนาดใหญ 
(เกิน 1  หัวจาย) 

1 - - - - - - - - - 1 

8. ปมน้ํามนัขนาดเล็ก  (ไมเกิน 1  หัว
จาย) 

- 1 - - 1 - - - - - 2 

9. ตลาดสด - - - - - - - - - - 0 
10. ตลาดนัด (พฤหัสฯ – เสาร) - - - 1 - - - - - - 1 
11. รานอาหาร 4 1 1 18 5 - 9 4 2 2 43 
12. รสีอรท,เกสเฮาท - 1 1 - - - - -  - 2 
13. หอพัก - - - - - - - - - - - 
14. บานเชา  1 - - 5 2 1 2 5 - - 16 
15. รานเสรมิสวย 1 1 - 2 1 - - - - 1 6 
16. รานขายยา - - - - - - - - - - 0 
17. ศูนยการคา/หางสรรพสินคา - - - - - - - - - - 0 
18. โรงสีขาวขนาดเล็ก     - - - - - 1 1 - 1 - 3 
19. ฟารมเล้ียงไกระบบปด  - - - 1 - - 1 - - - 2 
20. ฟารมเล้ียงสุกร - 1 1 - 2 1 1 1 - - 7 
21. รานซอมรถ  1 2 1 7 3 - 3 - - - 17 
22. รานคาวัสดุกอสราง  - - - 1 2 - - - - - 2 
23. โรงฆาสัตว  - - - - - - - - - - 0 

ท่ีมา : ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษี ของ อบต.ภูหลวง ณ  เดือน  กรกฎาคม  2565 
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 6.5  การทองเท่ียว 
 ตําบลภูหลวงมีสถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจท่ีสําคัญ ไดแก    อางเก็บน้ําหวยแกว   ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงธรรมชาติ    มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรม ไดแก วัดปอแดง สวนนิพพาน หลวงปูบุญ ปริปุนณสีโล 
 
 6.6  การอุตสาหกรรม 
 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของตําบลภูหลวง เปนพ้ืนท่ีท่ีใชนอยท่ีสุด ประมาณรอยละ  0.11  ของพ้ืนท่ีตําบล  โดยมี
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ไดแก  โรงงานมันสําปะหลัง  และโรงงานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 
 

 6.7 การพาณชิย และกลุมอาชีพ 

การพาณชิย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 รวม 

1. ธนาคาร - - - - - - - - - - 0 
2. บริษัท - 1 - 1 1 - - - - - 3 
3. หางหุนสวนจํากดั 1 - - - 1 - - - - - 2 
4. รานขายของชํา 5 9 6 10 7 2 10 5 5 3 68 
5. โรงแรม - - - - - - - - - - 0 
6. สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก - - - - - - - - - - 0 
7. สถานบีรกิารน้าํมนัเช้ือเพลิงขนาด
ใหญ (เกิน 1  หัวจาย) 

1 - - - - - - - - - 1 

8. ปมน้ํามนัขนาดเล็ก (ไมเกิน 1  หัว
จาย) 

- 1 - - 1 - - - - - 2 

9. ตลาดสด - - - - - - - - - - 0 
10. ตลาดนัด (พฤหัสฯ – เสาร) - - - 1 - - - - - - 1 
11. รานอาหาร 4 1 1 18 5 - 9 4 2 1 43 
12. รสีอรท,เกสเฮาท - 1 1 - - - - -  - 2 
13. หอพัก - - - - - - - - - - - 
14. บานเชา  1 - - 5 2 1 2 5 - - 16 
15. รานเสรมิสวย 1 1 - 2 1 - - - - 1 6 
16. รานขายยา - - - - - - - - - - 0 
17. ศูนยการคา/หางสรรพสินคา - - - - - - - - - - 0 
18. โรงสีขาวขนาดเล็ก     - - - - - 1 1 - 1 - 3 
19. ฟารมเล้ียงไกระบบปด  - - - 1 - - 1 - - - 2 
20. ฟารมเล้ียงสุกร - 1 1 - 2 1 1 1 - - 7 
21. รานซอมรถ  1 2 1 7 3 - 3 - - - 17 
22. รานคาวัสดุกอสราง  - - - 1 2 - - - - - 2 
23. โรงฆาสัตว  - - - - - - - - - - 0 

   ท่ีมา : ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษี ของ อบต.ภูหลวง ณ  เดือน  ธันวาคม  2565 

 
กลุมอาชีพ และกลุมมวลชนจัดตั้ง 
-  กลุมอาชีพ  9  กลุม   ไดแก 

   (1) กลุมเกษตรกรตําบล (ม.7)        (6) กลุมแปรรูปเนื้อสัตวตําบลภูหลวง 
  (2) กลุมถนอมอาหาร (ม.8)          (7) กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร (ม.4,5) 
   (3) กลุมเลี้ยงโคขุนตําบลภูหลวง         (8) กลุมยุวเกษตร (ม.2) 
   (4) กลุมเกษตรเกษตรอินทรีย(ศูนยถายทอดฯ)    (9) กลุมไหมทอมือ (ม.10) 
   (5) กลุมผลิตน้ําสมุนไพร (ม4) 
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-  ลูกเสือชาวบาน    1  รุน   จํานวน  -   คน 
-  ไทยอาสาปองกันชาติ    - รุน   จํานวน  -   คน  
-  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   2 รุน จํานวน  104 คน 
-  เกษตรกรหมูบานทุกหมูบาน     จํานวน   9   คน 
-  หมอดินอาสาทุกหมูบาน     จํานวน   9   คน 
-  ปศุสัตวอาสาทุกหมูบาน     จํานวน   9   คน 

          -  กองทุนหมูบานหมูบานละ 1 ลาน 10  หมูบาน มีเงินทุนหมุนเวียนหมูละ  1,000,000 บาท 
          -  กลุมออมทรัพย/สัจจะหมูบาน  จํานวน   10  กองทุน   

             -  กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมูบานละ 100,000) มีเงินทุนหมุนเวียน 1,000,000  บาท 
     -  สมาชิก อสม.    99 คน 

 
 
 



 
รายงานรายจายเฉลี่ยครัวเรือนตําบลภูหลวง   

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับ อปท. ป 2564 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จาํนวนคน 

แหลงรายจายของครวัเรอืน (บาท/ป) 
รายจายครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท/ป) 

รายจายบุคคล
เฉลี่ย (บาท/ป) ตนทุนการ

ผลติ 
อุปโภคบรโิภคท่ี

จําเปน 
อุปโภค บรโิภค

ท่ีไมจําเปน 
ชําระหนี้สิน 

1 บานโนนแดง 115 313 8,269.59 130.436.01 6,560.02 13,087.07 158,352.69 58,180.70 
2 บานหนองนกเขียน 171 480 21,150.94 11.970.18 5.013.45 3,603.86 41.738.42 14,869.31 
3 บานหนองกระทุม 127 348 46,047.24 62,110.24 16,945.67 20,348.03 145,451.18 53,081.32 
4 บานปอแดง 320 942 20,334.38 70,143.13 20,534.38 1,440.63 112.452.50 38,200.42 
5 บานหลุมเงิน 220 728 15,068.64 75,977.27 28,095.45 11,886.36 131,027.73 39,596.29 
6 บานหลุมหิน 45 86 30,635.56 53,613.33 17,604.44 19,111.11 120.964.44 63,295.35 
7 บานหนองกก 217 592 36,184.79 85,960.62 34,657.88 16,172.81 172,976.11 63,405.09 
8 บานหนองหวา 185 569 52,829.73 101.597.84 31.477.84 20,383.68 206.289.09 67,071.14 
9 บานหวยแกว 83 258 40,903.61 64,289.16 13,473.49 17,812.05 136,478.31 43,905.81 

10 บานหนองนกเขียน 132 403 68,108.40 75,112.12 28,725.83 25,946.97 197,893.32 64,818.66 

 เฉลี่ยรวมทุกพ้ืนท่ี 1,615 4,719 31,967.44 73,813.19 22,019.98 12,894.96 140,695.57 48,150.74 

            (ท่ีมา: ขอมูลการจัดเก็บ จปฐ. ป พ.ศ. 2564)     
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รายงานรายไดเฉลี่ยครัวเรือน 

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับ อปท. ป 2564 

ลําดับ
ท่ี 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จาํนวนคน 

แหลงรายไดของครัวเรือน (บาท/ป) รายไดครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท/ป) 

รายไดบุคคล
เฉลี่ย (บาท/ป) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอ่ืน ทํา – หาเอง 

1 1 บานโนนแดง 115 313 172,567.13 15,980.01 15,156.53 5,612.29 209,315.96 76,905.22 
2 2 บานหนองนกเขียน 171 480 158,072.52 27,200.00 3,384.50 14,368.16 203.025.18 72,327.72 
3 3 บานหนองกระทุม 127 348 136,023.62 23,480.31 21,195.28 9,303.94 190,003.15 69,340.23 
4 4 บานปอแดง 320 942 170,349.34 8,284.38 6,497.81 5,813.44 190,944.97 64,864.53 
5 5 บานหลุมเงิน 220 728 178,328.64 4,820.45 4,741.82 13,273.73 201,164.64 60,791.51 
6 6 บานหลุมหิน 45 86 177,733.33 29,022.22 22,333.36 9.957.78 239.046.69 125,082.57 
7 7 บานหนองกก 217 592 222,562.72 21,059.91 15,123.96 21,409.68 280,156.27 102,692.42 
8 8 บานหนองหวา 185 569 210,583.78 35.245.95 16.514.59 22,592.98 284,937.30 92,642.18 
9 9 บานหวยแกว 83 258 202,891.57 15,409.64 6,814.46 10,987.95 236,103.61 75,955.81 

10 10 บานหนองนกเขียน 132 403 327,257.58 25,644.70 22,802.27 36,985.67 412,690.22 135,173.97 

 เฉลี่ยรวมทุกพ้ืนท่ี 1,615 4,719 193,922.49 18,726.32 11,797.93 14,942.60 239,389.33 81,927.05 

            (ท่ีมา: ขอมูลการจัดเก็บ จปฐ. ป พ.ศ. 2564)     
 
 
 



6.5  ขอมูลดานสินเช่ือของประชากร 
 ประชาชนในตําบลภูหลวงมีการใชสินเชื่อ  รายละเอียดแยกตามแหลงสินเชื่อ  ดังนี้ 

- กลุมธนาคารพาณิชย  10%  - เงินทุนหมุนเวยีนนอกระบบ  5% 
- กองทุนสนบัสนนุจากรฐับาล  20%  - สหกรณการเกษตร   20% 
- ธกส. 45% 

 6.8  แรงงาน 
แสดงอาชีพของประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลภูหลวง 

หมูบาน 

อาชีพของราษฎรในพื้นที่ (ครัวเรือน) 

ทํานา ทําไร 
ทํา
สวน 

ประมง ปศสุตัว ขาราชการ 
รัฐวิสาห

กิจ 
บริษทั/ 
โรงงาน 

รับจาง
ทั่วไป 

คาขาย 
ธุรกิจ

สวนตัว 
อาชีพ
อ่ืน 

ศกึษา ไมมี
อาชีพ 

หมู 1 41 3 0 1 0 15 2 25 99 23 5 5 72 22 
หมู 2 53 7 0 0 0 6 2 29 283 12 5 1 72 10 
หมู 3 49 78 0 0 3 5 2 17 81 10 3 9 62 29 
หมู 4 107 12 0 0 2 18 0 49 438 67 7 15 179 48 
หมู 5 48 2 6 0 0 21 0 2 424 50 0 16 116 49 
หมู 6 10 9 12 12 0 0 0 0 37 0 2 2 9 5 
หมู 7 26 43 15 15 4 6 3 40 274 40 5 19 89 28 
หมู 8 42 23 1 1 3 14 0 0 301 31 1 4 113 27 
หมู 9 6 43 2 2 0 2 2 15 102 15 0 18 42 11 

หมู 10 25 30 0 0 0 13 0 1 229 11 2 0 75 17 

รวม 407 250 36 31 12 100 11 178 2,268 259 30 89 829 246 

(ท่ีมา: ขอมูลการจัดเก็บ จปฐ. ป  พ.ศ. 2564) 
 

7. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา  

  ตําบลภูหลวง ประชาชนนบัถือศาสนาพุทธรอยละ  100   
    สถาบันและองคกรทางศาสนา   

- วัด/สํานักสงฆ  จํานวน     9    แหง    ไดแก 
1) วัดหนองนกเขียน   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี  2  บานหนองนกเขียน 
2) วัดหนองกระทุม    ตั้งอยูท่ี หมูท่ี  3  บานหนองกระทุม 
3) วัดปอแดง     ตั้งอยูท่ี หมูท่ี  4  บานปอแดง 
4) วัดหลุมเงิน    ตั้งอยูท่ี หมูท่ี  5  บานหลุมเงิน 
5) วัดหนองกก    ตั้งอยูท่ี หมูท่ี  7  บานหนองกก 
6) วัดโนนแดง    ตั้งอยูท่ี หมูท่ี  1  บานโนนแดง 
7) สํานักสงฆวัดเสาเดี่ยว  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี  7  บานหนองกก 
8) สํานักปฏิบัติธรรม บะจาน สาขาวัดปอแดง 
9) สํานักปฏิบัติธรรม หวยบง สาขาวัดหนองกก 
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 7.2  ขนบธรรมเนยีมประเพณี และงานประจาํป 
  1. ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
  ประชาชนในหมูบานนับถือศาสนาพุทธ  ทําบุญตาง ๆ ตามเดือนประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรษุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบานนับถือ เชน   
  1. เชื่อวากอนท่ีจะถึงวันทํานา  ชาวบานจะนํามูลสัตวตาง ๆ ลงไปใสในนา แลวก็ไถพ้ืนนาผืนหนึ่ง  
ประมาณ  1-2 รอบ  ชาวบานเรียกวา  "แฮกนา" เปนความเชื่อมาตั้งแตดั้งเดิม และทางหมูบานก็จะทําการบวงสรวงเพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจและศิริมงคล 
  2. ความเชื่อเก่ียวกับเรื่องเจาท่ีในหมูบาน  เรียกวา "ตาปูบาน" หรือ "ปูตา" ชาวบานทุกหมูบาน
ของตําบลจะเลี้ยงตะปูบาน โดยจะเลี้ยงชวงเดือนเมษายนของทุกป  มีความเชื่อวาถาไดเลี้ยงตะปูบานแลวจะทําใหชาวบานมี
ความรมเย็นเปนสุขไมมีเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึนในหมูบาน จะมีการเขาทรง และชาวบานจะเปนผูถามเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน
ในภายขางหนา 
        2. ประเพณีทองถิ่น 

- เทศกาลวันข้ึนปใหม    
- เทศกาลวันสงกรานต 
- เทศกาลวันเขาพรรษา 
- เทศกาลวันออกพรรษา 
- เทศกาลวันสารทไทย 
- เทศกาลวันลอยกระทง 

  -  พิธีตักบาตรเทศกาล(ปรวิาสกรรม) เดือนสามวัดปอแดง 
  -  รําบวงสรวงทาวสุรนารี องคจําลอง  
  -  การฟงเทศฟงธรรมทุกวันพระ 
 

 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
  ภูมิปญญาทองถ่ินของชาวตําบลภูหลวง คือ มีความรูดานสมุนไพร ยารักษาโรค และมีความรูดานการจักร
สาน การหาของปา มีความเขาใจในธรรมชาติ สามารถหาของปาเพ่ือการยังชีพได โดยมีความรูดานพืช สัตวและแมลง 
ประจําถ่ิน เชน ความรูเรื่องเห็ดปา พืชผักตางๆ รวมถึงสัตวตางๆ  
  ภาษา ถ่ิน ภาษาของชาวตํ าบลภูหลวง มีภาษาอีสานเปนภาษา ถ่ิน  อันเนื่ องจากในสมัยกรุ ง
รตันโกสนิทร พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศแหงเมืองเวยีงจนัทนยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมาและไดกวาดตอนชาวเมืองไป แตถูก
คุณหญิงโมและชาวเมืองนครราชสีมาตอสูกับทหารเวียงจันทนจนไดรับชัยชนะและไดพระราชทานนามวา “ ทาวสุรนารี ”   
การกวาดตอนเชลยคราวนั้น ทหารเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทน ไดมากวาดตอนชาวเมืองปกท้ังชาวไทยโคราช และ ชาว
เวียงจันทน ซ่ึงชาวเวียงจันทรไดอพยพมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารต้ังแตสมัยกรุงธนบุรี ตางก็มีท่ีทํามาหากินสุขสบายมาเปน
เวลา 47 ป จึงพรอมใจกันจับอาวุธตอสูขับไลทหารของเจาอนุวงศพายแพกลับไป (ปจจุบันชาวเวียงจันทนเปนบรรพบุรุษ 
ของชาวตําบลตะคุท้ังตําบล ตําบลเมืองปกบางหมูบาน ตําบลธงชัยเหนือบางหมูบาน ตําบลสะแกราชบางหมูบาน ตําบล
ตะขบบางหมูบาน ซ่ึงตําบลภูหลวง ไดแยกตัวมาจากตําบลสะแกราชเดิม ดังนั้นชาวภูหลวง จึงไดรับอิทธิพลทางภาษามาจาก
พ่ีนองตําบลสะแกราช  
  ท่ีมา : สารานุกรม วิกกิพีเดีย  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=2369&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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8. ทรพัยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ํา    

ตําบลภูหลวงมีแหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก 
1. หวยซับหมาก  มีสภาพเปนรองน้ําท่ีเกิดบนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนต้ืน  ปจจุบันแทบจะไมเปนสภาพลํา

หวย  สวนใหญเปนสภาพนาลุม  พบทางทิศตะวันออกของหมูท่ี 7  บานหนองกก 
2. หวยซับเม็ก  เปนลักษณะรองน้ําตื้น ๆ  มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง ทางทิศตะวันตกของหมูท่ี 4  และ 7 

ปลายลําหวยจะหมดสภาพลําหวยกลายเปนพ้ืนท่ีนา 
3. หวยเย็น   มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง  สวนใหญใชประโยชนไมได   เนือ่งจากหมดสภาพการเปนลําหวย  
อยูทางทิศตะวันตกของหมูท่ี 4 และ7 

  4. คลองหินดาด  มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง เปนรองน้ําเล็กและตื้น  ปลายลําหวยจะกลายสภาพเปนพ้ืนท่ี
นา  พบในหมูท่ี 4 
  5. หวยทราย   มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง  เปนลําน้ําเล็ก  ไหลมาบรรจบกับลําเชียงสาทางทิศตะวันออก
ของหมูท่ี 5 น้ํา  ไมมีตลอดป 

6. ลําเชียงสา   พบทางทิศตะวันออกของตําบล เปนเสนแบงเขตแดนระหวางตําบลภูหลวงและตําบลอุดม
ทรพัย  น้ําขาดในฤดูแลง  หมูบานท่ีรับน้ํา ไดแกหมูท่ี 1,4,5,6,7,8 
  7. หวยลํานางแกว  อยูทางทิศตะวันตกของตําบล บริเวณหมูท่ี 2,3 และ 9 เปนเสนแบงเขตระหวางตําบล   
ภหูลวง และตําบลลํานางแกว  น้ําขาดในฤดูแลง  
  

 8.2 ปาไม     
 ตําบลภูหลวงมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีสําคัญ ไดแก  ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง    คือมีพ้ืนท่ีปาและเขา ประมาณ  
28,056  ไร  และพ้ืนท่ีปาสวนหนึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีทหาร  มีพ้ืนท่ี  6,732  ไร  หรอืประมาณ  57  %  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด   
  

 8.3  ภูเขา    
  ลักษณะภูมิประเทศของตําบลภูหลวง  โดยท่ัวไปจะเปนพ้ืนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนตื้น  สภาพดินมีลักษณะ
เปนดินลึก  มีการระบายน้ําไดดี  เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายสีน้ําตาลเขม  สวนตอนลางเปนดินเหนียวปนทราย  หรือดินรวน
ปนดินเหนียวสีน้ําตาลแก  น้ําตาลปนเหลือง  หรือเหลืองปนแดง  มีปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงปานกลางตอนบน  
และเปนกรดแกถึงกรดจัดตอนลาง   มีภูเขา 2 ลกู คือ เขาภหูลวง และเขาจมูกแขก  ในหมูท่ี 2,3,5,7,10  
   

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลักษณะของดินในเขตตําบลภูหลวงแบงตามลักษณะภูมิประเทศ  แบงกลุมดินได 4  กลุม  ดังนี้ 

  1. กลุมดินนา  เนื้อดินเปนดินรวน  มีประมาณ  3%  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  พบวามีอยูทุกหมูบานของตําบล  
สวนใหญใชประโยชนในการทํานา 
  2. กลุมดินดอน  พบอยูบนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนต้ืน  พบอยูทุกหมูบานในเขตตําบลประมาณมีประมาณ  
56% ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล  สวนใหญใชประโยชนในการทําไร 
  3. กลุมดินคละ  พบในหมูท่ี 3,4,5,6 และหมูท่ี 7 ประมาณ  35% ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล พบในพ้ืนท่ีดอน
สลับลูกคลื่นลอนตื้น และพ้ืนท่ีลาดชันภูเขา  สวนใหญเกษตรกรใชประโยชนในการทําไร 
  4. ดินภูเขา  พบบริเวณเขากะบุด  และเขาจมูกแขก  ในหมูท่ี 2,5 และ หมูท่ี 6  ไมมีความเหมาะสมใน
การเกษตร 
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การแบงสมรรถนะของดินตามประเภทพืช 
  สมรรถนะเพ่ือความเหมาะสมในการปลูกพืชตามประเภทของพืช ดินในตําบลภูหลวงสามารถแยกตาม
สภาพของดินตามความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชดังนี้ 
  1. พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการทํานา  มีประมาณ 3 % ของพ้ืนท่ีตําบล พบในทุกหมูบานของตําบล 
  2. พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร และไมผล มีประมาณ  76 % ของพ้ืนท่ีตําบล  พบท่ัวไปทุก
หมูบานบริเวณบนท่ีดอนสลับคลื่นลอนตื้น 
  3. พ้ืนท่ีภูเขา  มีประมาณ  21 %  ของพ้ืนท้ังท่ีตําบล 
  
  แหลงน้ําธรรมชาติ   ไดแก 

1. หวยซับหมาก มีสภาพเปนรองน้ําท่ีเกิดบนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนต้ืน  ปจจุบันแทบจะไมเปนสภาพลํา
หวย  สวนใหญเปนสภาพนาลุม  พบทางทิศตะวันออกของหมูท่ี 7  บานหนองกก 
  2. หวยซับเม็ก เปนลักษณะรองน้ําต้ืนๆ  มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง ทางทิศตะวันตกของหมูท่ี 4และ 7 
ปลายลําหวยจะหมดสภาพลําหวยกลายเปนพ้ืนท่ีนา 
  3. หวยเย็น มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง สวนใหญใชประโยชนไมได   เนื่องจากหมดสภาพการเปนลําหวย  
อยูทางทิศตะวันตกของหมูท่ี 4 และ7 
  4. คลองหินดาด  มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง เปนรองน้ําเล็กและตื้น  ปลายลําหวยจะกลายสภาพเปนพ้ืนท่ี
นา  พบในหมูท่ี 4 
  5. หวยทราย มีตนกําเนิดจากเขาภูหลวง  เปนลําน้ําเล็ก  ไหลมาบรรจบกับลําเชียงสาทางทิศตะวันออก  
ของหมูท่ี 5 น้ําไมมีตลอดป 
  6. ลําเชียงสา พบทางทิศตะวันออกของตําบล เปนเสนแบงเขตแดนระหวางตําบลภูหลวงและตําบลอุดม
ทรพัย น้ําขาดแคลนในฤดูแลง  หมูบานท่ีรับน้ํา หมูท่ี 1,4,5,6,7,8 
  7. หวยแกว อยูทางทิศตะวันตกของตําบล บริเวณหมูท่ี 2,3 และ 9 เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลภูหลวง 
และตําบลลํานางแกว  น้ําขาดแคลนในฤดูแลง 
 
  - แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน   ไดแก  

 -  ฝายกั้นน้ํา จํานวน    7     แหง   ไดแก 
 1. ฝายประชาอาสาบานหลุมเงิน  เปนฝายคอนกรีตสรางก้ันลําเชียงสา  ในฤดูแลงน้ําไมมีตลอดป 
  2. ฝายหัวสะพาน  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 5 บานหลุมเงิน สรางก้ันลําหวยทราย น้ําอุปโภค บริโภคตลอดป 

 3. ฝายหวยทราย สรางก้ันลําหวยทราย ระหวางหมูท่ี 1 กับหมูท่ี 5 น้ํามีไมตลอดป 
                    4. ฝายโนนแดง  สรางก้ันลําเชียงสา ระหวางบานโนนแดง ตําบลภูหลวง กับตําบลอุดมทรัพย อําเภอวัง

น้ําเขียว  น้ําไมมีตลอดป 
 5. ฝายหวยแกว สรางก้ันลําหวยแกว หมูท่ี 9 กับตําบลลํานางแกว น้ํามีตลอดป 
 6. ฝายหนองกระทุม  ก้ันลําหวยแกว 
 7. ฝายคลองหินดาด  ก้ันคลองหินดาด  
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                      - อางเก็บน้ํา   จํานวน  5  แหง  ไดแก 
      1. อางเก็บน้ําหนองกก  เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก มีพ้ืนท่ีประมาณ  10 ไร    มีน้ําพอเพียงในการ
อุปโภค บรโิภค  ตลอดป  ในฤดูแลงอาศัยสูบน้ําทําการเกษตรไดบางบางสวน  ตั้งอยูท่ีบานหนองกก หมูท่ี 7 
 2. อางเก็บน้ําซับเม็ก  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 4 เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก  มีพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ  8  ไร  สรางได
ประมาณ  2  ป  มีน้ําตลอดป 
 3. อางเก็บน้ําโนนแดง ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 5  มีเนื้อท่ี  25  ไร  มีน้ําตลอดป บางปในฤดูแลงขาดแคลนน้ํา 
 4. อางซับหมาก   ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 7 บานหนองกก มีเนื้อท่ี  12  ไร  มีน้ําตลอดป  ใชประโยชนในการ
อุปโภค บรโิภค  และเลี้ยงสัตว 
 5. อางหวยแกว  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี  9  บานหวยแกวและเขตติดตอตําบลลํานางแกว  มีเนื้อท่ี  50  ไร มีตน
น้ํามาจากเขาใหญ   

  - บอน้ําตื้น/สระน้ํา   จํานวน  117    แหง 
  - บอบาดาล    จํานวน   19  แหง 
  - สระน้ํา      จํานวน  10    แหง 

 



ขอมูลแหลงน้ําขนาดเล็กองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ีมา : ขอมูลจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานหมูบานตําบลภูหลวง โดย กองชาง อบต. ภูหลวง  ณ  เดือน มีนาคม  2565 

ลําดับท่ี 
ท่ีต้ัง 

ชื่อแหลงนํ้า ประเภทแหลงนํ้า 

ปจจุบันประชาชน 
ใชประโยชนอะไรบาง 

พ้ืนท่ีแหลงนํ้า คาพิกัด 
หมายเหตุ 

ชื่อหมูบาน,หมูท่ี ตําบล อําเภอ อุปโภค – บริโภค เกษตรกรรม ไร งาน วา E N 

1 บานโนนแดง ม.1 ภูหลวง ปกธงชัย สระน้ําประจําหมูบาน เก็บกกัน้ํา   1 2 63 816248 1613277 มีสระน้ํา 

2 บานหนองกระทุม ม.3 ภูหลวง ปกธงชัย สระน้ําสาธารณะ เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   10   816177 1613141  

3 บานปอแดง ม.4 ภูหลวง ปกธงชัย สระบุงดวง เก็บกกัน้ํา   3   177878 1617674  

4 บานปอแดง ม.4 ภูหลวง ปกธงชัย สระหลวง เก็บกกัน้ํา   1   178173 1616624  

5 บานปอแดง ม.4 ภูหลวง ปกธงชัย วัดปอแดง เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   2   177781 1616182 มีประปา 4 แหง
ภายในวัด 

6 บานปอแดง ม.4 ภูหลวง ปกธงชัย อางเก็บน้ําคลองซักเม็ก เก็บกกัน้ํา   1 2  823147 1616519  

7 บานหลุมเงิน ม. 5 ภูหลวง ปกธงชัย อางเก็บน้ําบานหลุมเงิน เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   20   821751 1613865  

8 บานหลุมเงิน ม. 5 ภูหลวง ปกธงชัย ประปาหมูบาน เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   20   822530 1614145 กรมทรพัยากรธรณี 

9 บานหลุมเงิน ม. 5 ภูหลวง ปกธงชัย สระน้ํา เก็บกกัน้ํา   3   822665 1614302 ของชาวบาน 

10 บานหลุมเงิน ม. 5 ภูหลวง ปกธงชัย สระน้ํา เก็บกกัน้ํา   3   822498 1614415 สระใหญ 

11 บานหลุมเงิน ม. 5 ภูหลวง ปกธงชัย ฝายกั้นน้ํา เก็บกกัน้ํา   2   176779 1614373 ฝายเย้ือง อบต. 

12 บานหลุมหิน ม. 6 ภูหลวง ปกธงชัย ประปาหมูบาน เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   - 3  176844 1614745  

13 บานหนองกก ม.7 ภูหลวง ปกธงชัย อางเก็บน้ําบานหนองกก เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   10   822323 1619175  

14 บานหนองกก ม.7 ภูหลวง ปกธงชัย อางเก็บน้ําซักหมาก เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   12   821174 1617991  

15 บานหนองหวา ม.8 ภูหลวง ปกธงชัย อางเก็บน้ําบานหนองหวา เก็บกกัน้ํา   3   821119 1612732  

16 บานหนองหวา ม.8 ภูหลวง ปกธงชัย วัดภูหลวงพรหมวาส เก็บกกัน้ํา   1   821163 1612708 มีประปาหมูบาน 

17 บานหนองหวา ม.8 ภูหลวง ปกธงชัย สระน้ําคายปกธงชัย เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   10   820458 1613103 สระน้ําหนาคายปก
ธงชัย 

18 บานหวยแกว ม.9 ภูหลวง ปกธงชัย อางเก็บน้ําหวยแกว เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   50   815213 1611651  

19 บานหนองนกเขยีน ม.10 ภูหลวง ปกธงชัย สระน้ําประจําหมูบาน เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   10   816932 1611863  

20 บานหนองนกเขยีน ม.10 ภูหลวง ปกธงชัย รร.หนองนกเขยีนสามคัคี เก็บกกัน้ํา   3   817490 1612193 มีบอน้ําหนา
โรงเรียน 

21 บานหนองนกเขยีน ม.10 ภูหลวง ปกธงชัย วดัหนองนกเขยีน เก็บกกัน้ําเพ่ือผลิตประปา   7   817148 1611759 มีประปาหนาวัด 

22 บานหนองนกเขยีน ม.10 ภูหลวง ปกธงชัย รพ.สต.บานหนองนกเขยีน เก็บกกัน้ํา   1   817158 1611457 มีสระน้ําดานหนา 
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สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานประจําป 2564 

1.  การบรหิารงบประมาณ  
1.1 งบประมาณรายรบั   แยกเปน 

1. รายได ประมาณการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    
จํานวนท้ังสิ้น  34,500,000 บาท  แยกเปน 
1.1  รายไดท่ีดําเนินการจัดเก็บเอง       จํานวน       380,000.00 บาท 
1.2  รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน   17,120,000.00 บาท 
1.3  รายไดจากเงินอุดหนุนท่ัวไปรัฐบาล          จํานวน   17,000,000.00 บาท 
1.4  เงินรางวัลท่ีจัดสรรสําหรับทองถ่ิน          จํานวน                -         บาท 

2. เงินสะสม จาํนวน 11,596,439.04 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 
ตารางรายรบัจริงจาํแนกตามหมวดรายได  

หมวด ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. หมวดภาษีอากร 376,777.16 132,144.86 156,661.67 279,677.67 

2. หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ  คาใบอนุญาต 

58,397.00 51,855.40 24,977.50 64,444.00 

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 97,910.27 130,701.03 88,991.55 102,603.98 

4. หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภค การพาณิชย 

- - - - 

5. หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 94,575.00 142,510.00 125,530.00 130,615.83 

6. หมวดรายไดจากทุน 533.00 750.00 4,160.00 880.00 

7. ภาษีจัดสรร 15,042,729.73 16,792,814.89 18,251,512.18 19,853,593.49 

8. หมวดเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

15,227,292.00 16,739,678.00 17,536,759.58 17,212,867.00 

รวม 30,904,214.16 33,990,454.18 36,188,592.48 37,644,681.97 

     ท่ีมา: กองคลัง อบต.ภูหลวง ณ  เดือน ธันวาคม  2565  

  
 

ตารางรายจายจริงจาํแนกตามหมวดรายจาย 
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หมวด ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. งบกลาง 7,287,646.68 9,515,453.86 10,301,317.04 11,041,523.91 

2. งบบคุลากร       9,575,287.00 11,645,536.00 12,365,521.00 11,291,711.00 

3. งบดําเนินการ 5,003,449.97 6,455,498.57 6,313,409.96 6,373,385.44 

4. งบลงทุน 1,137,062.00 3,470,958.00 3,565,250.00 609,800.00 

5. งบรายจายอ่ืน - - - - 

6. งบเงินอุดหนุน 1,408,000.00 1,691,873.17 1,411,000.00 2,252,408.27 

รวม 24,393,445.65 32,779,319.60 33,956,498.00 31,568,828.62 
    ท่ีมา : กองคลัง อบต. ภูหลวง ณ  เดือน  ธันวาคม  2565 
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  2. รายละเอียดโครงการท่ีมีการดําเนินการ 
  รายละเอียดโครงการท่ีมีการดําเนินการ มีดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

       

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสังคม  

1. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและระงับอัคคภีัย 

ขอบัญญัต ิ 20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

2. โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพตดิ 

ขอบัญญัต ิ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

3. 
เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

ขอบัญญัต ิ 7,454,600.00 7,454,600.0
0 

7,454,600.
00 

0.00 

4. 
เบ้ียยังชีพความพิการ 

ขอบัญญัต ิ 2,058,400.00 1,882,400.0
0 

1,882,400.
00 

176,000.00 

5. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ขอบัญญัต ิ 24,000.00 11,500.00 11,500.00 12,500.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยพาดไพบูลย) บานโนน
แดง หมูท่ี 1 

ขอบัญญัต ิ 93,100.00 93,000.00 93,000.00 100.00 

7. โครงการเจ็ดวันอันตราย (ปใหม) ขอบัญญัต ิ 15,000.00 14,600.00 14,600.00 400.00 

8. โครงการเจ็ดวันอันตราย            
(สงกรานต ) 

ขอบัญญัต ิ 15,000.00 14,800.00 14,800.00 200.00 

9. โครงการฝกอบรมรณรงคขับข่ี
ปลอดภยั 

ขอบัญญัต ิ 12,000.00 11,650.00 11,650.00 350.00 

10. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอย
บานนางเสนหไปแยกประปา บาน
หลุมเงิน หมูท่ี 5 

จายขาดเงินสะสม 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขางบานผูชวยลุน บาน
หนองหวา หมูท่ี 8 

ขอบัญญัต ิ 146,600.00 146,000.00 146,000.00 600.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการตามแผน 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

12. โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายประปาหมูบานโนนแดง 
หมูท่ี 1 

จายขาดเงินสะสม 274,000.00 274,000.00 274,000.00 0.00 

13. โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
ซอยทรัพยเจริญ หมูท่ี 2 ถึง
คุมโนนดู หมูท่ี 9 

จายขาดเงินสะสม 496,700.00 496,700.00 496,700.00 0.00 

14. โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายหนองเตาหาย บานหนอง
กระทุม หมูท่ี 3 

จายขาดเงินสะสม 250,400.00 250,400.00 250,400.00 0.00 

15. โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุกซอยขางหมวด
การทาง บานหลุมเงิน หมูท่ี 5 

จายขาดเงินสะสม 299,000.00 299,000.00 299,000.00 0.00 

16. โครงการซอมสรางถนนผิว
จราจรเคพซีล สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 304-มหาป
ชาบดีเถรีวิทยาลัย บานหนอง
กก หมูท่ี 7 

จายขาดเงินสะสม 353,500.00 353,500.00 353,500.00 0.00 

17. โครงการซอมสรางถนนผิว
จราจรเคพซีล ซอยทรพัย
สาธารณะ(ศาลากลางบาน) 
บานหนองหวา หมูท่ี 8 

จายขาดเงินสะสม 368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00 

18. โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ซอยคุม 2 หรรษาโนนสวรรค
ถึงปาชาเกา บานหนองนก
เขียน หมูท่ี 10 

จายขาดเงินสะสม 498,400.00 498,400.00 498,400.00 0.00 

19. โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ซอยปญญาพาเพลิน บาน
หนองกระทุม หมูท่ี 3 

จายขาดเงินสะสม 49,700.00 49,700.00 49,700.00 0.00 

20. โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุก สายกลาง
หมูบานถึงคุมโนนดู บานหวย
แกว หมูท่ี 9 

จายขาดเงินสะสม 122,800.00 122,800.00 122,800.00 0.00 

21. ซอมสรางผิวทางแอสฟลท      
ติกคอนกรีตบานหนองหวา – 
บานหนองนกเขียน หมูท่ี 8 -
10 ตาํบลภูหลวง อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

8,442,000.00 8,440,000.00 8,440,000.00 0.00 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการตามแผน 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

22. ซ อ ม ส ร า ง ผิ ว จ ร า จ ร
แอสฟลตคอนกรีต สายดง
กระทิง หมู ท่ี  2  ตําบล     
ภูหลวง อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

3,894,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 

23. ซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในตําบลภูหลวง บาน
หนองกระทุม หมูท่ี 3,บาน
หนองนกเขียน ม.2 และม.
10 

ขอบัญญัต ิ
(งบกลาง) 

275,500.00 275,500.00 275,500.00 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

24. โครงการสงเสริมอาชีพของ
กลุมสตรีแมบานตําบลภู
หลวง 

ขอบัญญัต ิ 15,000.00 12,500.00 12,500.00 2,500.00 

25. โครงการสงเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนหมูบานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ขอบัญญัต ิ 20,000.00 16,500.00 16,500.00 3,500.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

26. วัสดุงานบานงานครัว 
(นม โรงเรยีน) 

ขอบัญญัต ิ 922,651.00 897,661.66 897,661.66 24,989.34 

27. เงินอุดหนุนสวนราชการ 
(อาหารกลางวนั,นม โรงเรยีน) 

ขอบัญญัต ิ 1,665,300.00 1,542,891.00 1,542,891.00 122,409.00 

28. โครงการเรียนรูนอกสถานท่ี
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
สังกัด อบต.ภูหลวง 

ขอบัญญัต ิ 30,000.00 23,300.00 23,300.00 6,700.00 

29. โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา 

ขอบัญญัต ิ 614,170.00 534,885.00 534,885.00 79,285.00 

30. โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณลีอยกระทง 
ประจําป 2565 

ขอบัญญัต ิ 8,000.00 7,188.00 7,188.00 812.00 

31. โครงการจดังานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา ประจําป 
2565 

ขอบัญญัต ิ 31,000.00 30,800.00 30,800.00 200.00 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสขุและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

32. โครงการบรกิารการแพทย
ฉุกเฉิน 

ขอบัญญัต ิ 300,000.00 298,157.50 298,157.50 1,842.50 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการตามแผน 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

33 เงินอุดหนุนองคกร
ประชาชน( อุดหนุน อสม.) 

ขอบัญญัต ิ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

34. รายจายตามขอผูกพัน 
(สป.สช.) 

ขอบัญญัต ิ 130,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาดานการเมืองและ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

35. โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพพนักงาน ลูกจาง 
สมาชิกสภา อบต. และผูนํา
ชุมชน 

ขอบัญญัต ิ 72,500.00 72,500.00 72,500.00 0.00 

36. จัดเก็บภาษีอากรเคลื่อนท่ี ขอบัญญัต ิ 4,000.00 3,830.00 3,830.00 170.00 

37. โครงการอบรมฝกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล 

ขอบัญญัต ิ 10,000.00 9,850.00 9,850.00 150.00 

38 คาใชจายในการจัดการ
เลือกตั้งทองถ่ิน 

ขอบัญญัต ิ 72,500.00 72,500.00 72,500.00 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 

       

ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

39. โครงการสงเสริมการปลูก
ปาชุมชนตําบลภหูลวง 

 20,000.00 18,550.00 18,550.00 1,450.00 

 
 

 

 

 

 

 



 
~ 53 ~ 

 

สรุป 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไดดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

 

แหลงที่มา 
งบประมาณ 

 

จาํนวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

จาํนวนเงิน (บาท) 

จํานวน
โครงการที่

ไดรับ
อนุมตั ิ

จํานวน 
โครงการ 

ที่ได
ดําเนนิการ 

จํานวน
โครงการทีก่นั

เงินไวเบิก
เหล่ือมป 

จํานวนงบประมาณที่
ไดรับอนุมตั ิ

(บาท) 

จํานวนงบประมาณที่
เบิกจาย 
(บาท) 

สวนตาง  
(บาท) 

จํานวน
งบประมาณที่
กันเงินไวเบิก

เหล่ือมป  
(บาท) 

1 ขอบัญญตั ิ 53 27 0 14,491,420.00 14,218,658.48 272,761.52 0.00 

2 จายขาดเงินสะสม 12 10 2 2,994,100.00 2,454,100.00 540,000.00 230,600.00 

3 เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ 2 2 0 12,336,000.00 10,960,000.00 1,376,000.00 0.00 

รวม 67 38 2 29,821,520.00 27,632,758.48 2,188,761.52 230,600.00 
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  3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 

1. ปญหาและอุปสรรค 
ปญหาดานทรัพยากร 
 จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาหาป 2564 โดยดําเนินการตามโครงการตางๆ ปญหาดานทรัพยากร  ท่ี

พบเก่ียวกับการดําเนินการคือ  
 การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป ท่ีเปนโครงการขนาดใหญ ไมสามารถดําเนินโครงการไดเอง  จึง

ตองเสนอของบประมาณจากหนวยงานอ่ืน เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อบจ.นครราชสีมา เปนตน  แตเนื่องจาก
เปนงบประมาณของหนวยงานอ่ืนซ่ึงดุลพินิจในการดําเนินโครงการก็ข้ึนอยูกับหนวยงานเจาของงบประมาณ จึงเปนปจจัย
ภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได  

 
ปญหาดานขอมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
 จากการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาหาป มักพบปญหาเรื่องของการดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ี

กําหนด ซ่ึงกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑและหนังสือสั่งการ ของทองถ่ินมีเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนินโครงการมีความ
สุมเสี่ยง ทําใหเกิดปญหาความสับสนในแนวทางปฏิบัติเนื่องจากการตีความในขอกฎหมายท่ีแตกตางกัน เชน ภารกิจถายโอน 
ท่ีตองศึกษาทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีทองถ่ินไดรับการถายโอนลงมา แตทองถ่ินขาดความ
เชี่ยวชาญ  ดังนั้นจึงตองศึกษากฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี  เปนตน 

  
ปญหาดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
 เนื่องจากประสบปญหาโรคระบาดติดตอรายแรง (โควิด – 19) ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดี และสงผลกระทบโดย

ท่ัวกัน จึงไมสามารถดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับมวลชน การรวมกลุมหรือรวมตัวกันได  จึงสงผลให ไมสามารถดําเนินการ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได ในหวงระยเวลาไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 3 แมวาจะไดรับการอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนิน
โครงการแลว ก็ไมสามารถดําเนินโครงการกิจกรรมดังกลาวได   

 
2. ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการติดตามและประเมินผล 

 1.  การติดตามประเมินผลตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 2.  การเสนอโครงการควรสมดุลกับงบประมาณท่ีมีอยู 
 3.  เสนอใหบูรณาการการทํางานรวมกันทุกฝาย  
 4.  เสนอใหหารือ เรื่องงบประมาณทองถ่ินตอการกําหนดโครงการตางๆ ไวในแผน เพ่ือใหการวางแผนมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ตอไป 

 5.  การกระจายงบประมาณในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความท่ัวถึงเปนธรรมและเหมาะสมแกการพัฒนา 
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3. ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แผนเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีตองการ ผูบริหารและผูปฏิบัติทุกระดับ 
ควรใหความสําคัญและทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ปญหา/อุปสรรค สะทอนไป     
สูการบรรลุเปาหมายอยางจริงจัง 
      ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การจัดทําแผนทุกป และใหมีการบรรจุ
โครงการท่ีสอดคลองกับสถานการณ การคลังของทองถ่ิน และควรดําเนินงานตามแผนท่ีไดกําหนดไวอยางตอเนื่อง 
       
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง พิจารณาแลวเห็นวา การ
ดําเนนิโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทองถ่ินอยางแทจริงอยูท่ีการสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของภาคประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวนในการรวมกันคิด รวมทํา รวมกันรับผิดชอบ โดยองคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวง เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ ควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความ
เจริญกาวหนาของทองถ่ิน โดยการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
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4. ประมวลภาพการปฏบัิติงาน โครงการ กจิกรรมประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ในการประชมุสภา สมัยท่ี ๑  คร้ังท่ี  ๑ 

วันศกุร  ท่ี  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

   



คําแถลงนโยบาย 

ของ 

นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 

 

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงและ เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหาร   
สวนตําบลภูหลวง ท่ีเคารพทุกทาน 

กระผม นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ขออนุญาตเรียนทาน
ประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพทุกทาน เพื่อท่ีจะไดเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวกัน 

กอนอ่ืน กระผมใครขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุน กระผมรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาท่ี
ทุกทานไดมอบโอกาสและความไววางใจใหกับกระผมในคร้ังนี้ และ ขอยืนยันถึงความตั้งใจท่ีจะทําหนาท่ีใน
ฐานะผูอาสาเขามาเพ่ือรับใชพ่ีนอง ประชาชนชาวตําบลภูหลวงดวยความตั้งใจจริงท่ีจะมาชวยกันพัฒนา 
บานของเราใหมีความเจริญกาวหนา เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดวยความพรอมและจะขอทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด
ดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม และมุงเนนการทํางานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกน ท่ีวา 
“แกปญหาได ทันใจในบริการ  บริหารเที่ยงตรง”  เพ่ือเปนการตอบสนองตอการแกไขปญหา
นานาประการของทองถิ่นบานเราและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชนเปนท่ีตั้ง โดย นอมนําเอา
บางสวนของแนวพระราชดํารัส ในสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร มาเปนกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี กลาวคือ ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนท่ีสอง 
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

ทานประธานสภาฯที่เคารพ 

ตามท่ีมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันท่ี  21  ธันวาคม  2564 ตามประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งใหกระผม นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน นายกองคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง เพ่ือเปดโอกาสใหกระผมไดแถลงนโยบายกอนท่ีจะเขารับหนาท่ีในตําแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวง นั้น 
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ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 58/5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 กําหนดให กอนนายกองคการบริการสวนตําบลเขารับ
หนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังน้ีภายใน
สามสิบวันนับแตวัน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และ ใน วรรคสามของมาตรา
เดียวกันนี้ ไดระบุไววา............... การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทํา
โดยเปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิก    
สภาฯทุกคนท่ีมาประชุมดวย ............. ซึ่งกระผมก็ไดจัดเตรียมเอกสารดังกลาวมอบใหเลขานุการสภาฯ เพ่ือ
แนบเปนเอกสารประกอบการประชุมในคร้ังนี้ไวดวยแลว 

ทานประธานสภาฯ ครับ 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง สามารถ บรรลุถึงเปาหมายของ
ภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ท่ีได
กําหนดวิสัยทัศนไวเพื่อตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข คนไทยมีคุณธรรม นําความรู รูเทาทันโลก 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเปนธรรม ส่ิงแวดลอมมี
คุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และอยูภายใตประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี 
ประการสําคัญคือ การนอมนําเอาแนวพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาตาํบลใหมากท่ีสุด และเพ่ิมเติมในสวนท่ีเห็นวาเปนเร่ืองท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 
สถานการณจริงท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่น  

บัดนี้ กระผมไดดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว พรอมท่ี
จะนําเสนอเพื่อแถลงตอสภาฯ แหงนี้ โดย ผานทางทานประธานสภาฯไปยังทานสมาชิกสภาฯ ใหไดรับทราบ
และใชเปนแนวทางในการตดิตามตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวงในโอกาสตอไป 
ตามลําดับดังนี้ 

นโยบายดานการบริหารงาน  
1. สงเสริมสนับสนุน โดยการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเขามาดูแลท่ีดินทํากิน      

ท่ีอยูอาศัย ในเขตพื้นท่ีตําบลภูหลวง ท่ียังไมมีเอกสารสิทธ์ิ  
2. สงเสริมสนับสนุน การจัดการปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีตําบลภูหลวงอยางเปนระบบ 

ใหถูกสุขอนามัย 
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 3. สงเสริม สนับสนุน ดานการสาธารณสุขในการปองกันและระงับโรคติดตอโดยการประสานงาน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเขามาจัดตั้งศูนยดูแลสุขภาพอนามัยของพี่นองชาวตําบลภูหลวงใหท่ัวถึงและ
ครอบคลุม 
  4. สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อรองรับการวางงานของคนในตําบลภูหลวง  

5. สงเสริม สนับสนุน การผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 
และผลักดันการสรางตลาดชุมชนในเขตพื้นท่ีตําบลภูหลวง  

6. สงเสริม สนับสนุน การทองเท่ียวเชิงเกษตร ในเขตพื้นท่ีตําบลภูหลวงเพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหเกิด
อาชีพและรายได  

7. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุมอาชีพของกลุมแมบานใหมีอาชีพและรายไดอยางย่ังยืน  
8. พัฒนาถนนเพื่อการคมนาคมและการขนสงผลผลิตทางการเกษตรใหดีย่ิงขึ้น 

  9. ปรับปรุงและพัฒนา แหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตรในชวงฤดูแลง  
10. สงเสริมสนับสนุนไฟฟาเพื่อขยายเขตในเขตพื้นท่ีตําบลภูหลวง ใหครอบคลุม  
11. กําหนดจุดยุทธศาสตรเพื่อแกปญหาภัยแลงแบบมีสวนรวม  
12. สงเสริมสนับสนุน พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยตอบุคคลและทรัพยสินโดยการติดตั้ง

กลองวงจรปดและไฟฟาแสงสวาง  
13. สงเสริมสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการรวมทํากิจกรรมเสริมสราง

สุขภาพของพี่นองชาวตําบลภูหลวง  
14. สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมของหนวยงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตตําบล       

ภูหลวง  
15. สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษปาชุมชน ปาสงวนและสรางแนวกันไฟ  
16. สงเสริมสนับสนุน ปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกปาทดแทนในเขตพื้นท่ีวัด โรงเรียน สถานท่ี

สาธารณะ ในเขตพื้นท่ีตําบลภูหลวง 
  17. สงเสริมสนับสนุน ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเรียนรูส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหสอดคลองกับการ
พัฒนาการ ของเด็ก  

18. สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีประจําทองถิ่นในตําบลภูหลวง  
19. สงเสริม สนับสนุน การปกครองและการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยยึดพี่นองประชาชน

เปนศูนยกลาง แบบมีสวนรวม 
20. บริหารงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 ดังนั้น การดาํเนินงานในแตละภารกิจ แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบายท่ี
มีอยูท้ัง 20 ขอนั้น จึงมีปจจัยท่ีสําคัญย่ิงประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวนท่ีจะตอง
เขามาชวยกันเปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนอยางจริงจัง การแกไขปญหาในตําบลภูหลวงและ 
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การดําเนินงานตามนโยบาย ท่ีกระผมไดแถลงตอสภาฯแหงนี้ไปแลวนั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติ หรือ
สัมฤทธ์ิผล ไดโดยไมลําบากนัก ท้ังน้ีก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกร
ความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในแตละ ระดับ ตั้งแต ระดับภายในองคการบริหารสวนตําบล      
อันไดแก สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ขาราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองคกรภายนอก และ         
สวนราชการตางๆ ตลอดจน ชุมชน พี่นองประชาชน เปนตน 

 กระผม หวังเปนอยางย่ิงวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนท่ีจะแปลงนโยบายไปสูการ ปฏิบัติ
ใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมาอยางจริงจังนั้น จะสงผลลัพธตอความเปนอยูของพ่ีนองประชาชน ตลอดจน สังคม
ท่ีดีและมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตได กระผมขอใหความเช่ือม่ันตอสภาฯแหงน้ีวา จะบริหารงานดวยความ
ถูกตอง สุจริต เท่ียงธรรม  ซื่อสัตย รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติ มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน และมี
ความมุงม่ันท่ีจะบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงใหมีความเจริญกาวหนา และสรางความ
ทัดเทียมใหเกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชนสุขของพี่นองประชาชนเปนหลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบาย
ไวเพียงเทานี้ สวัสดีครับ 

 

               (นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 















 
ประกาศ อบต.ภหูลวง 

เรือ่ง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผล
การดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวนัโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป     ดังนัน้เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.ภูหลวง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ    
อบต.ภูหลวง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของอบต.ภหูลวง 
    ""น้ําไหล ไฟสวาง ทางสะดวก ผนวกเศรษฐกิจดี มีความรูทันสมัย กาวไกลการบริหารจัดการบานเมืองไดดียิ่ง 
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ สงบสุขแดนธรรมะ" " 
ข. พันธกิจ ของอบต.ภหูลวง 
    1.จัดหาแหลงน้ํ า เพ่ือการบริโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรแกประชาชนอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
    2.ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ค น ทุ ก วั ย  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
    3. ดําเนินการโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน ใหเดินไปพรอมกันในทุกดาน 
    4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน 
    5.สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพและ สงเสริมสนับสนุน อนุรักษ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    6. พัฒนาดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน และสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
    7.จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใสตรวจสอบได 
    8.สนบัสนนุและสงเสรมิใหเกษตรกรไดรูจักคุณประโยชนของการใชเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได
และลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
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    9. ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ สวนสาธารณะ ตลอดจนการรักษา
คุณภาพแหลงน้ํา อากาศ และความดังของเสียงใหไดมาตรฐาน 
    10. สรางแหลงทองเท่ียวใหม สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ และ เชิงอนรัุกษ์ 
 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.ภูหลวงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 10 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว 

ง. การวางแผน 
    อบต.ภูหลวง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป 
    อบต.ภหูลวง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานแหลงน้ํา 

15 6,477,000.00 6 3,212,000.00 9 5,839,000.00 5 2,086,900.00 14 4,376,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

6 7,528,400.00 8 9,168,400.00 11 9,934,400.00 11 9,419,400.00 9 9,898,400.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

21 11,080,800.00 56 31,889,200.00 41 26,611,314.00 28 11,207,300.00 68 50,168,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

14 850,000.00 14 800,000.00 14 800,000.00 14 800,000.00 12 620,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ 

30 6,024,800.00 25 4,368,970.00 26 4,715,500.00 22 4,221,970.00 20 4,290,000.00 
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ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

10 1,100,000.00 10 1,250,000.00 9 1,050,000.00 9 1,050,000.00 9 1,050,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและ การ
บรหิารจดัการบานเมอืงที่
ดี 

13 2,398,000.00 15 1,494,000.00 15 1,674,000.00 14 1,294,000.00 12 1,064,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเกษตรอินทรีย 

9 1,270,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 6 300,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6 340,000.00 7 380,000.00 7 380,000.00 7 380,000.00 8 470,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานแหลงทองเที่ยว 

4 3,550,000.00 4 3,550,000.00 5 3,650,000.00 4 3,450,000.00 2 2,600,000.00 

รวม 128 40,619,000.00 151 56,412,570.00 143 54,954,214.00 120 34,209,570.00 160 74,837,000.00 

 
จ. การจดัทํางบประมาณ 
ผูบริหาร อบต.ภูหลวง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ 
จาํนวน 53 โครงการ งบประมาณ 14,566,121 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 6 9,567,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 21 3,045,200.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 80,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 3,321,121.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสขุและสขุภาพอนามัยของประชาชน 4 650,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 6 431,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 1 20,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 214,800.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว - - 

รวม 64 17,329,621.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ภูหลวง มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรู
เก่ียวกับการ
ปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

20,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูแก
นักเรียนในเขตตําบลภู
หลวง 

อบรมใหความรูดาน
การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและอัคคีภัย
ในโรงเรยีน 1 ครัง้/ป 

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

ปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพติด 

10,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชน
ปลอดยาเสพติด 

จดักิจกรรมปองกัน
และตอตานยาเสพติด
ทุกรปูแบบปละ 1 ครั้ง 

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

แขงขันกีฬา
ตานยาเสพ
ติด (ภู
หลวงคัพ) 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ
แข็งแรงและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา
ตามโครงการฯ อยาง
นอย ๑ ครั้ง 

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

จายเงิน
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
ใหแก
ผูสูงอายุ 

7,454,600.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

จายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกผูสูงอายุ
ภายในตําบลภูหลวง 

ขอรบัการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพใหแก 
ผูสูงอายุจํานวน คน 

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

จายเงิน
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
ใหแกคน
พิการ 

2,058,400.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

จายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกคนพิการ
ภายในตําบลภูหลวง 

ขอรบัการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพใหแก คน
พิการจํานวน คน 

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม 

จายเงิน
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวย
เอดส 

24,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

จายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกผูปวยเอดส
ภายในตําบลภูหลวง 

ขอรบัการสนบัสนนุ
เบี้ยยังชีพใหแก ผูปวย
เอดส จํานวน คน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

7. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน 
คสล. หมูท่ี 1 
(ซอยพาด
ไพบูลย) 

93,100.00 สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมู
ท่ี 1 ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล.
ขนาดกวาง 3.00 
เมตรยาว 66 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 198 
ต.ร.ม. N1613507, 
E8213567 (ตน
ทาง) 
N1613405,E821
207 (ปลายทาง) 

8. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

เจ็ดวัน
อันตราย (ป
ใหม) 

15,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนท่ีสัญจร 
ผาน ถนน 304 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
หนา สนง.อบต.ภหูลวง 
1 ครัง้/ป 

9. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

เจ็ดวัน
อันตราย
(สงกรานต) 

15,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนท่ีสัญจร 
ผาน ถนน 304 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
หนา สนง.อบต.ภหูลวง 
1 ครัง้/ป 

10. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ฝกอบรม
รณรงคขับข่ี
ปลอดภัย 

12,000.00 สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

จัดฝกอบรมเด็กเด็ก
นกัเรยีนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ภู
หลวง 1 ครัง้/ป 

จัดฝกอบรมเด็กเด็ก
นกัเรยีนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ภู
หลวง 1 ครัง้/ป 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

11. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หนาศาลา
กลางบาน 
บานหนอง
นกเขียน หมู
ท่ี 2 

0.00 สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมู
ท่ี 2 ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กหนาศาลา
กลางบาน บานหนอง
นกเขียน ชวงท่ี 2 
ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 38 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอย
กวา 114 ตารางเมตร 
หมูท่ี 2 ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 79 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอย
กวา 237 ตารางเมตร 

12. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
ซอยบานนาย
เฉลยีว ปลี
กระโทก หมู
ท่ี 4 

0.00 สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมู
ท่ี 4 ไดมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กซอยบาน
นายเฉลยีว ปลกีระ
โทก หมูท่ี 4 ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 270 ตาราง
เมตร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานนาง
เสนหไปแยกประปา 
หมูท่ี 5 

51,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
5 ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยบานนาง
เสนหไปแยกประปา หมูท่ี 
5 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 112 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 336 ตาราง
เมตร 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานนาง
กมลดาว รนกระโทก 
หมูท่ี 7 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
7 ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบานนาง
กมลดาว รนกระโทก หมู
ท่ี 7 ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 420 ตาราง
เมตร 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขางบาน
ผูชวยลุน หมูท่ี 8 

146,600.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
8 ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยขางบาน
ผูชวยลุน หมูท่ี 8 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
315 ตารางเมตร 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กจากคุมโนนดู - 
บานไรนายอําเภอ 
หมูท่ี 9 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในหมูท่ี 
9 ไดมถีนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเรว็ 

กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กจากคุมโนนดู- 
บานไรนายอําเภอ หมูท่ี 9 
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
38 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสราง
รวมไมนอยกวา 190 
ตารางเมตร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
หินคลุกสาย
ประปาหมูบาน
โนนแดง หมูท่ี 
1 

274,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 1,890 ตร.ม. 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
หินคลุกซอย
ทรัพยเจริญ 
หมูท่ี 2 ถึง
คุมโนนดู หมู
ท่ี 9 

496,700.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 
960 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 3,360 ตร.ม. 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
หินคลุกสาย
หนองเตาหาย 
บานหนอง
กระทุม หมูท่ี 
3 

250,400.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ชวงท่ี 1 
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบาน
ยายหลอด 
บานปอแดง 
หมูท่ี 4 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 
2.50 เมตร ยาว 17.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอยกวา 
43.75 ตร.ม. 

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมแซมถนน
หินคลุกซอย
ขางหมวดการ
ทาง บานหลุม
เงิน หมูท่ี 5 

299,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนหินคลุกผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
560 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 2,800 ตร.ม. 

22 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมสรางถนน
ผิวจราจรเค
พซลี สายแยก
ทางหลวง
หมายเลข 
304-มหาปชา
บดีเถรีวิทยาลัย 
บานหนองกก 
หมูท่ี 7 

353,500.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมสรางถนน ผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 135 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 810 ตร.ม. 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมสรางถนน
ผิวจราจรเค
พซีล ซอย
ทรัพย
สาธารณะ 
(ศาลา
กลางบาน) 
บานหนองหวา 
หมูท่ี 8 

368,000.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมสรางถนน ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
1,000 ตร.ม. 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ซอมแซม
ถนนลาดยาง
สายกลางบาน 
บานหวยแกว 
หมูท่ี 9 

0.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนน ยาว 860 
เมตร มีพ้ืนท่ีซอมแซมรวม
ไมนอยกวา 200 ตร.ม. 

25 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
หินคลุกซอยคุม 
2 หรรษาโนน
สวรรคถึงปาชา
เกา บานหนอง
นกเขียน หมูท่ี 
10 

498,400.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ชวง
ท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางรวมไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. 

26 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
หินคลุกซอย
ปญญาพา
เพลิน บาน
หนองกระทุม 
หมูท่ี 3 

49,700.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนสําหรับการคมนาคม
ไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ชวง
ท่ี ผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พ้ืนท่ีกอสรางรวมไมนอย
กวา 345 ตร.ม.พิกัด
จุดเริม่ตน 
Lat.14.574848 
Long.101.930745 
พิกัดจุดสิ้นสุด 
Lat.14.574654 
Long.101.931481 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
หินคลุก สาย
กลางหมูบาน
ถึงคุมโนนดู 
บานหวยแกว 
หมูท่ี 9 

122,800.00 สํานัก/กองชาง, 
สํานักชาง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีถนน
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 225 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไมนอยกวา 
3,360 ตร.ม. 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

จางงาน
นักเรียน 
นักศึกษา
ระหวางปด
ภาคเรยีน 

15,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน/
นักศึกษามีรายได ระหวางปด
ภาคเรยีน ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและเสรมิสราง
ประสบการณ การทํางาน 

จางงานนักเรียน/
นักศึกษา ระหวางปดภาค
เรียนไมนอยกวา 5 คน/ป 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ฝกอาชีพ
ผูดอยโอกาส
และคนพิการ
ภายในตําบลภู
หลวง 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือใหผูดอยโอกาสและคน
พิการไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เพ่ือสงเสรมิความรู
และทักษะในการฝกอบรม 

กลุมผูดอยโอกาสและคน
พิการ จํานวน 60 คน 
จาก 10 หมูบาน 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริมอาชีพ
ของกลุมสตรี
แมบานตําบลภู
หลวง 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือสงเสริมความรูดาน
ทักษะอาชีพ 2. เพ่ือสราง
โอกาส 3. เพ่ือสงเสริมการ
จัดตั้งกลุม 

กลุมสตรีแมบาน
ผูดอยโอกาส จํานวน 50 
คน จาก 10 หมูบาน 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สรางอาชีพ
สรางรายได
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือสงเสรมิอาชีพใหกับคน
ยากจนในตําบล 2.สงเสรมิ
ความรูความเขาใจในการเพาะ
เห็ดใหคนยากจนในตําบล ภู
หลวง 3. สามารถนําความรูไป
สรางรายไดใหกับตนเอง 4. 
สามารถนําเห็นไปแปรรูปเปน
สินคาตางๆ 5. สรางแนวคิด
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนและผูท่ีมีความ
สนใจในการสรางอาชีพ 
ในตําบล ภูหลวง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
หมูบานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจในการดาํเนินวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมฝกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานชุมชน
ตนแบบตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ปละ 1 
ครั้ง ผูเขารวมโครงการ
เกษตรกรหมูท่ี 1 และหมู
ท่ี 8 จํานวน 50 คน 

33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

อาหารเสริมนม
เด็กนักเรยีน 

922,651.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนของศูนยเด็ก
เล็กในเขต อบต. ไดรับอาหาร 
สารอาหารอยางเพียงพอ 

จัดหาอาหารเสริมนม
นักเรียนแกเด็กนักเรยีน
ศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 
แหง 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
นักเรียน 

1,665,300.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเดก็นักเรยีนในเขต อบต.
ภูหลวง จํานวน ๓๕๐ คน ไดรบั
อาหารและสารอาหารอยาง
เพียงพอ 

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
แกโรงเรยีนในเขต อบต.ภู
หลวง จํานวน 4 แหง 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

โครงการเรียนรู
นอกสถานท่ี
ของ ศพด.
สังกัด อบต.ภู
หลวง (๓ แหง) 

30,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการและ
สงเสริมการเรียนรูนอก
หองเรียนสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาและ พ.ร.บ.
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยใน ศพด.และ
ครูผูดูแลเด็ก ท้ัง ๓ แหง
จํานวน ๑๒๐ คน 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สนับสนุน
คาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

614,170.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาตามท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีตําบล 
ภูหลวงท้ังหมด จํานวน 1 
ปการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สรางภมูิคุมกัน
ทางสังคมให
เด็กและ
เยาวชนองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน (โตไป
ไมโกง) 

10,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือสงเสริมและปลกูฝงให
เดก็และเยาวชนเปนคนดมีี
คุณธรรม จรยิธรรม มีความ
ซื่อสัตย 2. เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไม
ยอรับพฤติกรรมทุจรติ 
คอรรัปช่ันและการโรงทุก
รูปแบบ 3. เพ่ือสงเสรมิใหเด็ก
และเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
และพรอมท่ีจะสละประโยชน
สวนตนเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 

เดก็และเยาวชนตาํบลภู
หลวง 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

เขาคายพุทธ
บุตร (เยาวชนดี 
ศรีภูหลวง) 

15,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจ
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 2. เพ่ือใหเด็ก
และเยาวชนประพฤตปิฏบัิตติน
เปนคนดีตามหลักไตรสิชา คือ
เปนผูมีศลี สมาธิ ปญญา เปน
แบบอยางท่ีดีในสังคม 3. เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาให
อยูรวมกันอยางสงบสุขและ
เหมาะสม 4. เพ่ือปลูกฝง
คานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดี
งาน มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจรติ มีความรับผดิชอบ ตอ
ตนเองและสังคม และ
ประเทศชาติบานเมือง 

เด็กและเยาวชนท่ีอยูใน
เขตตําบลภูหลวง จํานวน 
100 คน 

39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สงเสริม
ภาษาตางประเ
ทศใหกับเด็ก
และเยาชนใน
เขตตาํบลภู
หลวง 

10,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
สามารถใชภาษาตางอังกฤษ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เพ่ือ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

เด็กช้ันประถมศึกษาปลาย
ท่ีอยูในเขตตําบลภูหลวง 
จํานวน 100 คน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สงเสริมการ
เรียนรูอาเซียน
สูชุมชน 

10,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือใหผูนําชุมชน ส.อบต. กลุม
สตร ีอสม และประชาชนตาํบล
ภูหลวงไดรับความรูและเขาใจ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ส.อบต. กลุมสตรี อสม 
และประชาชนตําบลภู
หลวง จํานวน 100 คน 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

วันเด็กแหงชาติ
ประจําป 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ สงเสรมิใหเด็ก 
เยาวชน มีความรัก สามัคคี 
และมีพัฒนาการการเรียนรู
สมวัย 

จัดกิจกรรม หรือรวมจัด
กิจกรรมหรือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เด็กแหงชาติประจําป ป
ละ ๑ ครั้ง 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงานสืบสาน
ประเพณลีอย
กระทง
ประจําป 

8,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสาน และอนุรักษ 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ให
คงอยูสืบไป 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณลีอยกระทงปละ 
1 ครั้ง 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงาน
สงกรานตวัน
ผูสูงอายุ
ประจําป 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสาน อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป
และเพ่ือแสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวทีตอผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมตามโครงการ
จัดงานวันสงกรานตและ
วันผูสูงอายุ ประจําป ปละ 
๑ ครั้ง 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

รวมจัดงาน
เทศกาลผาไหม
ปกธงชัยและ
ของดเีมอืงโครง
ราช 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-ประชาสัมพันธความสําคญั
กระบวนการผลติและความ
งดงามของผาไหม อ.ปกธงชัยให
เปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป -เสริมสราง
ความสามัคคีของ อปท.ในเขต 
อ.ปกธงชัย ในลักษณะเครือขาย 

จัดงานเทศกาลไหมไทยท่ี
โคราชปละ ๑ ครั้ง เปน
เวลา ๗ วัน 

45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานฉลองวัน
แหงชัยชนะ
ทาวสุรนารีและ
งานกาชาด
อําเภอปกธงชัย 

0.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญู
รูคุณและรําลึกถึงวีรกรรมอัน
กลาหาญของทาวสรุนาร ี

จัดนิทรรศการ ปละ 1 
ครั้ง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดทําทะเบียน
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

5,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือรวบรวมขอมลูภมูปิญญา
ทองถ่ิน แหลงเรียนรูในทองถ่ิน
ยกยองเชิดชูเกียรตผิูถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินใหแกอนุชน
รุนหลังไดเรียนรูและอนุรักษให
คงอยูสืบไป 

ออกสํารวจจัดทําทะเบียน
ภูมิปญญาทองถ่ิน ปละ 1 
ครั้ง 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดงาน
ประเพณีแห
เทียน
เขาพรรษา 
ประจําป 

31,000.00 สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสาน และอนุรักษ 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ให
คงอยูสืบไป 

จัดกิจกรรมแหงเทียน
เขาพรรษาปละ 1 ครั้ง 

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

บริการ
การแพทย
ฉุกเฉินตําบล    
ภูหลวง 

300,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนท่ีเจ็บปวย
ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ
ไดรับบริการแพทยฉุกเฉินท่ีมี
มาตรฐาน 

จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของ อบต.จํานวน 1 ชุด 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

โครงการ
รณรงคฉีด
วัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
และคุมกําเนิด
สุนัขและแมว 

20,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือปองกันและระงับการแพร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา 

สนัุขและแมวในเขตตาํบล
ภูหลวงไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และยาคมุกําเนิด 

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบานตาม
แนวทางการ
ดําเนิน
โครงการ
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข 

200,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เเพ่ืออุดหนุนเงินคาใชจาย
สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อส
ม. ใหแกคณะกรรมการหมูบาน 

อุดหนุนเงินคาใชจาย
สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน อสม. ให
คณะกรรมการ หมูละ 
20,000 บาทจํานวน 
10 หมู เพ่ือดําเนิน
โครงการพระราชดาํริดาน
สาธารณสุข หมูละ 3 
โครงการ 

51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพถวน
หนา 

130,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานดาน
การประกันสุขภาพแก
ประชาชนอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาจํานวน1 
กองทุนปละ 1 ครั้ง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ
พนักงาน
ลูกจางสมาชิก
สภา อบต. 
และผูนําชุมชน 

72,500.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและสมาชิกสภา 
อบต.และผูนําชุมชน 

จัดอบรมสัมนาและศึกษา
ดูงานใหแกพนักงานสวน
ตําบลลูกจางและสมาชิก
สภา อบต.และผูนําปละ 
1 ครั้ง 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

จัดเก็บภาษี
อากรเคลื่อนท่ี 

4,000.00 สํานัก/กองคลัง อํานวยความสะดวกในการรับชําระ
ภาษีจากประชาชน 

ประชาชนท่ีมีทรัพยสินใน
เขต ตําบลภูหลวง จํานวน 
838 ราย 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ฝกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก
ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
และพนักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบล 

10,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตานการทุจรติ 2. 
เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 3. เพ่ือ
สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการประพฤตปิฏบัิตติามประมวล
จรยิธรรม 4. เพ่ือสรางจติสํานึก
และความตระหนักท่ีจะไมกระทํา
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 4. เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ิน บุคลการสามารถ
นําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใช
ในการทํางานใหกับองคกรไดอยาง
มีประสิทธ์ิภาพ 

ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากร
สภาทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบล
ภูหลวง ไดรับการอบรมไม
นอยกวา 1 ครั้ง 

55. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

การจัดการ
เลือกตั้งของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

320,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองทองถ่ินตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

จัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสาภาองคการ
บริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล อันไดแก คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คาใชจายในการ
ประชาสมัพันธและ 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

      รณรงคให ประชาชน
ทราบถึงสิทธิหนาท่ีและ
การมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้ง ซึ่ง
เปนไปตาม
พระราชบัญญัตสิภาตําบล
และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 

56. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ประชาสมัพันธ
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
(อบต.สัญจร) 

10,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ดานตางๆของ อบต.ภูหลวง 
เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือจัดใหมีการ
ประชุมประชาคมในระดบั
หมูบานและระดับตําบลเพ่ือ
รับฟงปญหาและความ
ตองการของประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบล ภูหลวง 

ประชาสมัพันธการ
ปฏิบัติงานดานตางๆของ 
อบต.ใหประชาชนไดรับ
ทราบปละ 1 ครั้ง 

57. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมอืงและ 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

โครงการ
ฝกอบรมไฟปา
และหมอกควัน 

15,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหความรูแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาอบต. ผูนําชุมชน
ในตําบล ภูหลวง 

ฝกอบรมปองกันและ
ควบคุมไฟปาแกผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผูนํา
ชุมชนในตําบล ภูหลวง 
จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

58. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เกษตรอินทรีย 

เพาะชํากลาไม
ประจําตําบลภู
หลวง 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

1. เพ่ือใหเปนแหลงเพาะชํา 
อนุบาล รวบรวมและแจกจาย
กลาไมของตําบลภหูลวง 2. 
เพ่ือสนับสนุนการปลูกปาและ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวภายใน
ชุมชนท่ีสอดคลองกับ ความ
ตองการของ ราษฎร 3. 
เพ่ือใหเปนศูนยเรยีนรูและ
ถายทอดการเพาะขยายพันธุ
ไม ท้ังพันธุไมปาและไม
เศรษฐกิจในการขยายโอกาส
และสรางรายไดใหแกชุมชน 

เพาะชํากลาไม (ไมปา ไม
เศรษฐกิจ ไมผล ตาม
ความตองการของชุมชน) 
จํานวนเรอืนละ 10,000 
กลา 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

59. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

กอสรางเตาเผา
ขยะชุมชน 

109,800.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหมีการบริหารจดัการ
ขยะ 

กอสรางเตาเผาขยะ 
จํานวน 1 แหง 
บริเวณเขตท่ีทําการ 
อบต. ภูหลวง คาพิกัด
N1615291E823
094 

60. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการ
ปลูกหญาแฝก
ตามแนวทาง
พระราชดาํร ิ

15,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือปองกันการชะลาง
และพังทลายของหนาดิน
บริเวณคลองหินดาด 

ปลูกหญาแฝกบรเิวณ
คลองหินดาด หมูท่ี 
3, 4,8 ระยะทาง หมู
ละ2 กิโลเมตรท้ังสอง
ฝงคลอง 

61. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการคัด
แยกขยะใน
ชุมชน 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการจัดการ
ขยะในครัวเรือน 

จัดอบรมใหความรูใน
การคัดแยกขยะ การ
จัดทําจําหนายขยะแก
ประชาชนตําบลภู
หลวงตัวแทนหมูบาน
ละ 5 คน จํานวน 1 
ครั้ง 

62. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการ
ปลูกปาชุมชน
ตําบลภูหลวง 

20,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือเปนการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรต ิสมเดจ็พระ
นางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ือง
ในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคล 

ปลูกปาในพ้ืนท่ีปา
ชุมชนในตําบลภูหลวง 
ปละ 1 ครั้ง 

63. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ดแูลตน มเห
สักดิ์สักสยามมิ
นทร 

10,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมตน
มเหสักข ?สกัสยามินทร 
เพ่ือเปนแปลงเรยีนรูใน
ตําบล เพ่ือใหแปลง
มเหสักข ?สักสยามินทร 
เจรญิเตบิโตไดด ี

เชิงปริมาณ ดูแล
รักษาตนมเหสักข?
สักสยามินทร พ้ืนท่ี 
11 ไร จํานวน 
1,100 ตน ให
เจรญิเตบิโต เชิง
คุณภาพ ตนมเหสักข?
สักสยามินทรจํานวน 
1,100 ตน มีการ
เจรญิเตบิโตตามอาย ุ
และมีการรอดตายสูง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

64. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

จัดทํา
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถ่ินตําบล  
ภูหลวงโดย
องคการบริหาร
สวนตําบล     
ภูหลวง 

40,000.00 กองสงเสริม
การเกษตร 

1. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมลู
ทรัพยากรทองถ่ิน ท้ัง
ขอมูลทางกายภาพ 
ชีวภาพ และวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาของตําบล ภู
หลวง 2. เพ่ือเปน
ศูนยกลางขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ินท่ีสามารถคนหาได
งายและสะดวกรวดเร็ว 

ขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีปกปก 
และขอมลูทรัพยากร
ทองถ่ินในหมูบาน 
จํานวน 10 หมูบาน 

 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
    อบต.ภูหลวง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จํานวนเงิน 16,974,821 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จาํนวน 
36 โครงการ จาํนวนเงิน 16,508,025 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 5 9,378,450.00 5 9,378,450.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 15 3,043,550.00 15 3,043,550.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 29,000.00 2 29,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

6 3,036,725.66 6 3,036,725.66 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

3 598,157.50 3 598,157.50 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงและ การบริหารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี

4 403,592.00 4 403,592.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 18,550.00 1 18,550.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว 0 0.00 0 0.00 

รวม 36 16,508,025.16 36 16,508,025.16 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.ภูหลวง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

20,000.00 19,950.00 19,950.00 50.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
7,454,600.00 7,454,600.00 7,454,600.00 0.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

เบ้ียยังชีพความพิการ 
2,058,400.00 1,882,400.00 1,882,400.00 176,000.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
24,000.00 11,500.00 11,500.00 12,500.00 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยพาดไพบูลย) บาน
โนนแดง หมูท่ี 1 

93,100.00 93,000.00 93,000.00 100.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการเจ็ดวันอันตราย 
(ปใหม) 

15,000.00 14,600.00 14,600.00 400.00 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการเจ็ดวันอันตราย            
(สงกรานต ) 

15,000.00 14,800.00 14,800.00 200.00 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการฝกอบรม
รณรงคขับข่ีปลอดภยั 

12,000.00 11,650.00 11,650.00 350.00 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุกซอยบานนาง
เสนหไปแยกประปา 
บานหลุมเงิน หมูท่ี 5 

51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางบานผูชวยลุน บาน
หนองหวา หมูท่ี 8 

146,600.00 146,000.00 146,000.00 600.00 

 

 

 

 



- 20 - 
 

 

 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายประปาหมูบานโนนแดง หมู
ท่ี 1 

274,000.00 274,000.00 274,000.00 0.00 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหนิ
คลุก ซอยทรัพยเจริญ หมูท่ี 
2 ถึงคุมโนนดู หมูท่ี 9 

496,700.00 496,700.00 496,700.00 0.00 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายหนองเตาหาย บานหนอง
กระทุม หมูท่ี 3 

250,400.00 250,400.00 250,400.00 0.00 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
หินคลุกซอยขางหมวดการทาง 
บานหลุมเงิน หมูท่ี 5 

299,000.00 299,000.00 299,000.00 0.00 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมสรางถนนผิว
จราจรเคพซีล สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 304-มหาปชา
บดีเถรีวิทยาลัย บานหนองกก 
หมูท่ี 7 

353,500.00 353,500.00 353,500.00 0.00 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมสรางถนนผิว
จราจรเคพซลี ซอยทรพัย
สาธารณะ(ศาลากลางบาน) บาน
หนองหวา หมูท่ี 8 

368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ซอยคุม 2 หรรษาโนนสวรรคถึง
ปาชาเกา บานหนองนกเขียน 
หมูท่ี 10 

498,400.00 498,400.00 498,400.00 0.00 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ซอยปญญาพาเพลิน บานหนอง
กระทุม หมูท่ี 3 

49,700.00 49,700.00 49,700.00 0.00 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
หินคลุก สายกลางหมูบานถึงคุม
โนนดู บานหวยแกว หมูท่ี 9 

122,800.00 122,800.00 122,800.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
อาชีพของกลุม
สตรีแมบานตําบล
ภูหลวง 

15,000.00 12,500.00 12,500.00 2,500.00 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนหมูบาน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 16,500.00 16,500.00 3,500.00 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

วัสดุงานบานงาน
ครัว 

922,651.00 897,661.66 897,661.66 24,989.34 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

1,665,300.00 1,542,891.00 1,542,891.00 122,409.00 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการเรียนรู
นอกสถานท่ีของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯสังกัด อบต.
ภูหลวง 

30,000.00 23,300.00 23,300.00 6,700.00 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

614,170.00 534,885.00 534,885.00 79,285.00 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการจดังาน
สืบสานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจําป 2565 

8,000.00 7,188.00 7,188.00 812.00 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการจดังาน
ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 
ประจําป 2565 

31,000.00 30,800.00 30,800.00 200.00 
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 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

300,000.00 298,157.50 298,157.50 1,842.50 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

เงินอุดหนุน
องคกรประชาชน 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

รายจายตามขอ
ผูกพัน 

130,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกอบรม
และศกึษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
พนักงาน ลูกจาง 
สมาชิกสภา อบต. 
และผูนําชุมชน 

72,500.00 72,500.00 72,500.00 0.00 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ี 

4,000.00 3,830.00 3,830.00 170.00 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

โครงการอบรม
ฝกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิก
สภา และ
พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล 

10,000.00 9,850.00 9,850.00 150.00 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและ การบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

คาใชจายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน 

320,000.00 317,412.00 317,412.00 2,588.00 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริม
การปลูกปาชุมชน
ตําบลภูหลวง 

20,000.00 18,550.00 18,550.00 1,450.00 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 
อบต.ภูหลวง ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 

แผนการดาํเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจาย 

จาํนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานแหลงนํ้า 

14 4,376,000.00 - -     

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

9 9,898,400.00 6 9,567,000.00 5 9,378,450.00 5 9,378,450.00 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

68 50,168,600.00 21 3,045,200.00 15 3,043,550.00 15 3,043,550.00 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

12 620,000.00 5 80,000.00 2 29,000.00 2 29,000.00 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

20 4,290,000.00 15 3,321,121.00 6 3,036,725.66 6 3,036,725.66 

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสขุและ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

9 1,050,000.00 4 650,000.00 3 598,157.50 3 598,157.50 

7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
และ การบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

12 1,064,000.00 6 431,500.00 4 403,592.00 4 403,592.00 

8.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเกษตร
อินทรีย 

6 300,000.00 1 20,000.00     

9.ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

8 470,000.00 6 214,800.00 1 18,550.00 1 18,550.00 

10.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานแหลง
ทองเท่ียว 

2 2,600,000.00 - -     

รวม 160 74,837,000.00 64 17,329,621.00 36 16,508,025.16 36 16,508,025.16 
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ช. ผลการดําเนินงาน 
     อบต.ภูหลวง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2565 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ 
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบ
ผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ 

 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายกองคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง 

ประธานกรรมการ 044081040 0630230188 - 

รองนายกองคการบรหิาร
สวนตําบลภูหลวง ๒ คน 

กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายอนนท แวนก่ิง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายอนุชัย ชิตตะขบ กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายกังวาลย กินก่ิง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายยงยทุธ วฒุธิรรม กรรมการ 044081040 0630230188 - 

พ.ต.บุญรวม จันทะบาล กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายนิคม บุญใส กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ผูอํานวยการ รพ.สต.
หนองนกเขียน 

กรรมการ 044081040 0630230188 - 

เกษตรตําบลภูหลวง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายนภดล แสนโสภา
วรรณ 

กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายไวพจน จอนก่ิง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายวชิยั รอดกระโทก กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง 

กรรมการและเลขานุการ 044081040 0630230188 - 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ผูชวยเลขานุการ 044081040 0878683923 - 
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2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

พ.ต.บุญรวม  จันทะบาล ประธานกรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายตระกูล  พ่ึงภพ กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นางอารยา  พูนเกษม กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายประนอม  เฉียงสระนอย     

นายสํารวย ลาก่ิง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายวิทยา สีลา กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
หลุมเงิน 

กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ผูอํานวยการ รพ.สต.หนอง
นกเขียน 

กรรมการ 044081040 0630230188 - 

หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ร.อ.บุญรวม จนัทะบาล กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายยงยทุธ วฒุธิรรม กรรมการ 044081040 0630230188 - 

น.ส.จริาพร มันกระโทก เลขานุการ 044081040 0872496591 - 
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 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง 

ประธานกรรมการ 044081040 0630230188 - 

ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

หัวหนาสํานักงานปลัด กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ผูอํานวยการกองสงเสริม
การเกษตร 

กรรมการ 044081040 0630230188 - 

ผูอํานวยการกอง
การศึกษา 

กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายอํานาจ แวนก่ิง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นายกองเกียรติ สูญก่ิง กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นางพรทิพย หอมนยิม กรรมการ 044081040 0630230188 - 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

กรรมการและเลขานุการ 044081040 0878683929 - 

นักจัดการงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 044081040 0630230188 - 
 

   
 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ภูหลวง ทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
     

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1   ธนัวาคม 2565 2565 
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