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นโยบายของคณะผู�บริหารท�องถ่ิน แถลงต�อ สภาองค�การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 

เม่ือ  วันท่ี  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

  ผู�บริหารองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอได�แถลงนโยบายไว�ดังนี้ 

1. นโยบายด�านการเมืองและการบริหาร  

            1.1 จะพัฒนาองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ   ให�เป)นหน�วยงานท่ียึดหลักการบริหารจัดการบ�านเมือง
ท่ีดี มีมาตรฐาน ส�งเสริมสนับสนุน ด�านศึกษาอบรมให�แก�  สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบล  พนักงานส�วนตําบล 
และพนักงานจ�าง  เพ่ือเป)นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงบุคคลเหล�านี้
ถือเป)นทรัพยากรบุคคลท่ีเป)นกําลังสําคัญขององคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ อีกท้ังจะพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติให�มีความรวดเร็ว  สามารถสนองต�อความต�องการของประชาชนได�
อย�างตรงเป;าหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดต�อประชาชนและชุมชนให�มากท่ีสุด 

           1.2ส�งเสริมสนับสนุนชุมชนเข�าสู�กระบวนการมีส�วนร�วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต�ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป)นประมุข พัฒนาการทํางานฝ>ายนิติบัญญัติ เช�น งานกิจการสภาองคการ
บริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ โครงการประชาธิปไตยในระดับชุมชน 
            1.3 ส�งเสริม และสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน สนับสนุนให�มีกิจกรรม และโครงการต�าง ๆ ส�งเสริมการ
ทํางานร�วมกันระหว�างคณะกรรมการหมู�บ�าน ประชาชนในตําบล และหน�วยงานภาครัฐอย�างสมานฉันท ไม�แตกแยก 
เพ่ือร�วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให�มีการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
            1.4 ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการสร�างเครือข�ายต�าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการทํางานขององคการบริหาร
ส�วนตําบลและหน�วยงานทางราชการ ไม�ว�าจะเป)นการสร�างเครือข�ายการเฝ;าระวังเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเป)นโทษกับ 
เยาวชนและประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร�างเครือข�ายด�านอ่ืน ๆ โดยสนับสนุนให�มีการทํางานร�วมกับองคการ
บริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ ตลอดจนภาคส�วนอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง    
            1.5 สนับสนุน และพัฒนาการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย และตอบสนองต�อการให�บริการ
ประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

2.นโยบายด�านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 

           2.1 ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร�างวินัย การเสียสละในการร�วมคิดร�วมทํากิจกรรมของชุมชนทุก
ชุมชน สร�างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในหมู�บ�าน ชุมชน 
           2.2 ส�งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนให�เป)นมาตรฐาน และต�อเนื่อง ส�งเสริมให�ประชาชนในชุมชนร�วมคิด 
ร�วมทํา ร�วมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพ่ือแก�ปDญหาให�ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน 
สร�างชุมชนให�เป)นเมืองน�าอยู� อีกท้ัง เป)นการสร�างความร�วมมือร�วมใจ และสร�างความสามัคคีระหว�างประชาชนใน
หมู�บ�านและชุมชน 
           2.3 สนับสนุนงบประมาณให�เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพแก�ผู�สูงอายุ ผู�พิการผู�ป>วยเอดส ให�ท่ัวถึง
และเท�าเทียมกัน                   
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  3. นโยบายด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   

           3.1 ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา  เน�นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ  ส�งเสริม       ให�เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารส�วนตําบล
ปราสาทเยอมีความพร�อมทาง อารมณ  และความพร�อมทางวิชาการท่ีจะสามารถศึกษาในระดับต�อไปอย�างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  ทางการกีฬา และการเรียนรู�นอกสถานศึกษา ให�กับโรงเรียนท่ีอยู�ใน
เขตองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ  จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในด�านการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนท่ีเพียงพอ  รวมถึงอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันให�เพียงพอให�กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนท่ีอยู�ในเขต
องคการบริหารส�วนตําบล 
           3.2 สนับสนุนและส�งเสริมด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ตามวิถีของคนไทย และภูมิใจใน          
ความเป)นไทย การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน  งานรัฐพิธีต�าง  ๆ เช�น งานวัน 5 ธันวามหาราช วัน 12 สิงหามหา
ราชินี    วันปFยมหาราช  วันประเพณีต�าง ๆ เช�น  ประเพณีวันสงกรานตและการรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุประจําปG  ประเพณี
แห�เทียนจํานําพรรษา  และงานประเพณีอ่ืน ๆ ของท�องถ่ิน  
           3.3 สนับสนุนการแข�งขันกีฬาท้ังภายในและภายนอก เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีในหมู�บ�านหรือชุมชน   
อีกท้ัง ยังเป)นการสร�างความสัมพันธอันดีระหว�างกลุ�มคน ก�อให�เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว�างกลุ�มพลังมวลชน 
ผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�าง 

4.นโยบายด�านการสาธารณสุข 

           4.1 ส�งเสริมการดําเนินกิจกรรมด�านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป)นการ
ป;องกันโรค ป;องกันการเจ็บป>วยของประชาชนเบ้ืองต�น  เน�นการป;องกันโรค  และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  โดยพัฒนาระบบการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยมีงบประมาณขององคการบริหารส�วนตําบล
สนับสนุนอีกส�วนหนึ่งเพ่ือเป)นทุนในการดําเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย�างท่ัวถึง   คลอบคลุมทุกวัยทุก
ชุมชน  ควบคุมป;องกันการเผยแพร�ระบาดของโรคติดต�อ และโรคไม�ติดต�อ ท่ีเป)นอันตรายต�อประชาชนและชุมชน เพ่ือ
สุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 

5.นโยบายด�านเศรษฐกิจ 

            5.1 ส�งเสริม และพัฒนาอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับสภาวะท�องถ่ินปDจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
            5.2 ส�งเสริมให�ประชาชนอยู�ในท�องถ่ินของตนเอง สนับสนุนให�มีการรวมกลุ�มของประชาชนในชุมชนเพ่ือสร�าง
อาชีพ และรายได�ให�กับตนเองและชุมชน อีกท้ังยังเป)นการสร�างความอบอุ�น และสร�างรั้วเพ่ือป;องกันความยากจนให�กับ
ครอบครัวของประชาชนในหมู�บ�านอีกทางหนึ่ง 

6. นโยบายการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

           6.1 ปรับปรุงระบบ โครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน และท่ัวถึง เช�น ถนน ทางระบายน้ํา ไฟฟ;าสาธารณะ  
           6.2 กําหนดมาตรการในการป;องกัน และแก�ไขปDญหาน้ําท�วมขังในเขตหมู�บ�านแต�ละหมู�บ�าน ปDญหาน้ําท�วม ถือ
เป)นเรื่องสําคัญเร�งด�วนท่ีจะต�องรีบแก�ไข ท่ีผ�านมาเป)นปDญหาท่ีสร�างความเดือดร�อนให�แก�พ่ีน�องประชาชนในเขต 
 
 
 
 



 

องคการบริหารส�วนตําบล อย�างกว�างขวาง ก�อให�เกิดความเสียหายกับทรัพยสินของประชาชน
ผลกระทบต�อเศรษฐกิจเป)นอย�างมาก
ท�วมใน  เขตตําบล   ให�ทันต�อเหตุการณ
ปDญหา ดังนี้ 

            1. ขุดลอก ลําห�วย หนองน้ํา ลอกท�อและหรือจัดสร�างทางระบายน้ําทุกหมู�บ�าน ชุมชนเปFดทางไหลของน้ํา
ระบายลงสู�คลองธรรมชาติและเส�นทางระบายน้ําในธรรมชาติ
            2. สํารวจวัสดุอุปกรณ   ให�มีความพร�อมในการใช�ปฏิบัติงานได�ตลอดเวลา
            3. ตรวจสอบจุดอ�อนซ่ึงเป)นจุดท่ีน้ําท�วมซํ้าซาก เพ่ือวางแผนในการป;องกันน้ําท�วมและการระบายน้ํา
ประสิทธิภาพ 
            4.  เตรียมความพร�อมด�านกําลังคนท่ีจะช�วยเหลือประชาชนให�ทันท�วงทีเพ่ือให�
ทรัพยสินของประชาชนให�น�อยท่ีสุด 
            5.เพ่ิมช�องทางในการระบายน้ําเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ําได�อย�างรวดเร็วหากปริมาณน้ําเพ่ิม
มากข้ึนกว�าเดิม        

7.นโยบายด�านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม

            7.1 รณรงคสร�างจิตสํานึกให�กับประชาชนทางด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ส�งเสริมให�มีการการจัดการขยะอย�างถูกวิธี
ขยะมาใช�ใหม� 
            7.2 ส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนคนรุ�นใหม�ให�รู�คุณค�าของพลัง
ปDญหาสภาวะโลกร�อนสร�างจิตสํานึกท่ีดีให�กับชุมชนให�ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติให�กับเด็กและเยาวชนรู�วิธีการ
ให�คุ�มค�ามากท่ีสุด ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ

         ดิฉัน หวังเป)นอย�างยิ่งว�านโยบายท่ีได�แถลงต�อสภาองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ ครั้งนี้
ปฏิบัติอย�างจริงจังและทันที และเกิดรูปธรรมมากท่ีสุด มีการ
สังคมมีคุณธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน
ความสุขอย�างถ�วนหน�า  ภายใต�วิสัยทัศน
ร�วมกันผลักดันนโยบายท้ังหมดนี้ให� มีความสําเร็จให�มากท่ีสุด
และม่ันคงอย�างยั่งยืนต�อไป 

 

                                                      

 

 

 

  รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 
องคการบริหารส�วนตําบล อย�างกว�างขวาง ก�อให�เกิดความเสียหายกับทรัพยสินของประชาชน

ผลกระทบต�อเศรษฐกิจเป)นอย�างมาก   เพ่ือให�การแก�ไขปDญหาและกําหนดมาตรการในการป;องกันและแก�ไขปDญหาน้ํา
ให�ทันต�อเหตุการณ  และมีศักยภาพในการบริหารจัดการต�อปDญหา จึงได�กําหนดมาตรการแก�ไข

ขุดลอก ลําห�วย หนองน้ํา ลอกท�อและหรือจัดสร�างทางระบายน้ําทุกหมู�บ�าน ชุมชนเปFดทางไหลของน้ํา
ระบายลงสู�คลองธรรมชาติและเส�นทางระบายน้ําในธรรมชาติ ทางเดินน้ําให�เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ให�มีความพร�อมในการใช�ปฏิบัติงานได�ตลอดเวลา 
ตรวจสอบจุดอ�อนซ่ึงเป)นจุดท่ีน้ําท�วมซํ้าซาก เพ่ือวางแผนในการป;องกันน้ําท�วมและการระบายน้ํา

เตรียมความพร�อมด�านกําลังคนท่ีจะช�วยเหลือประชาชนให�ทันท�วงทีเพ่ือให�

เพ่ิมช�องทางในการระบายน้ําเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ําได�อย�างรวดเร็วหากปริมาณน้ําเพ่ิม

และส่ิงแวดล�อม 

ตสํานึกให�กับประชาชนทางด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ส�งเสริมให�มีการการจัดการขยะอย�างถูกวิธี และเป)นประโยชนต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อม เช�น การคัดแยกขยะ

ส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนคนรุ�นใหม�ให�รู�คุณค�าของพลังงานใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างถูกวิธีเพ่ือลด
ปDญหาสภาวะโลกร�อนสร�างจิตสํานึกท่ีดีให�กับชุมชนให�ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติให�กับเด็กและเยาวชนรู�วิธีการ ช�วยประหยัดพลังงาน และใช�ประโยชนจากพลังงาน

ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีมุ�งไปสู�การลดสภาวะโลกร�อน

ดิฉัน หวังเป)นอย�างยิ่งว�านโยบายท่ีได�แถลงต�อสภาองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ ครั้งนี้
และเกิดรูปธรรมมากท่ีสุด มีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน เพ่ือให�ประชาชนในเขตตําบลปราสาทเยอของเรามี
ภายใต�วิสัยทัศน  “ มุ�งม่ัน    เข�าใจ  เข�าถึง   พัฒนาปราสาทเยอ

มีความสําเร็จให�มากท่ีสุด   เพ่ือให�ตําบลปราสาทเยอของเราเติบโตอย�างแข็งแรง

                                                            (นางสุวภัทร  อุโลก
นายกองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ
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องคการบริหารส�วนตําบล อย�างกว�างขวาง ก�อให�เกิดความเสียหายกับทรัพยสินของประชาชน  โดยเฉพาะ
เพ่ือให�การแก�ไขปDญหาและกําหนดมาตรการในการป;องกันและแก�ไขปDญหาน้ํา

การต�อปDญหา จึงได�กําหนดมาตรการแก�ไข

ขุดลอก ลําห�วย หนองน้ํา ลอกท�อและหรือจัดสร�างทางระบายน้ําทุกหมู�บ�าน ชุมชนเปFดทางไหลของน้ํา
ทางเดินน้ําให�เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ตรวจสอบจุดอ�อนซ่ึงเป)นจุดท่ีน้ําท�วมซํ้าซาก เพ่ือวางแผนในการป;องกันน้ําท�วมและการระบายน้ํา ให�มี

เตรียมความพร�อมด�านกําลังคนท่ีจะช�วยเหลือประชาชนให�ทันท�วงทีเพ่ือให�เกิด ความเสียหายต�อ

เพ่ิมช�องทางในการระบายน้ําเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการระบายน้ําได�อย�างรวดเร็วหากปริมาณน้ําเพ่ิม          

ตสํานึกให�กับประชาชนทางด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 
และเป)นประโยชนต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อม เช�น การคัดแยกขยะ หรือนํา

งานใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างถูกวิธีเพ่ือลด
ปDญหาสภาวะโลกร�อนสร�างจิตสํานึกท่ีดีให�กับชุมชนให�ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทํา

ช�วยประหยัดพลังงาน และใช�ประโยชนจากพลังงาน
ท่ีมุ�งไปสู�การลดสภาวะโลกร�อน 

ดิฉัน หวังเป)นอย�างยิ่งว�านโยบายท่ีได�แถลงต�อสภาองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ ครั้งนี้  จะนําไปสู�การ
  ชุมชนมีความสุขและอบอุ�น 

เพ่ือให�ประชาชนในเขตตําบลปราสาทเยอของเรามี
พัฒนาปราสาทเยอ ”  ดิฉันและทุกท�านจะ

เพ่ือให�ตําบลปราสาทเยอของเราเติบโตอย�างแข็งแรง 

นางสุวภัทร  อุโลก) 
นายกองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
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คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 

 

 

 

 

 

 

 

ศักยภาพขององค�การบรหิารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
 โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบคุคล 
 องคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ  มีองคประกอบในการบริหารงาน  2  ฝ>าย  คือ 

- ฝ>ายนิติบัญญัติ 
- ฝ>ายบริหาร 

ฝ=ายนิติบญัญตั ิ ฝ=ายบริหาร 
ชื่อตัว - ชื่อสกุล หมู�ที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตําแหน�ง 

นายสุธ ี โยธ ี
นายกิ่ง  บุทธนา 
นายคํากอง  โยธ ี
นายสมหมาย  ภูมิสถาน 
นายรัตน  ศรีมะณี 
นายสน่ัน  สิทธิศร 
นายสุหร�าย  พงษเพชร 
น.ส.นฤพร  อายุวงศ 
นายพุฒ  ศรีมะณี 
นายสิทธโิชค  ศรีมะณี 
นายสว�าง  พงษวัน 
นายบัญชา  สมาคม 
นายสถาวร  ไก�แก�ว 
นายหา  บัวจันทร 
นายง�า  ทองเลิศ 
นายสมพงษ  กรรมธร 
นายสมาน  โยธ ี
นายลอน  โยธ ี
นายนิคม  คําภา 
นายแก�น   ศรีเพ็ง 
นายสมบุญ  ผ�องใส 

1 นางสุวภัทร   อุโลก นายก อบต. 
1 นายสุนทร    โยธ ี รองนายก อบต. 
2 นายสมจิตร   พุ�มพันธ รองนายก อบต. 
2 นายวรปรัชญ  ปรางคมาศ เลขานายก อบต. 
3   
3 ฝ=ายสภาฯ 
4 นายสุธ ี โยธ ี ประธานสภาฯ 
4 นายรัตน  ศรีมะณี รองประธาน 
5 น.ส.นฤพร  อายุวงศ เลขานุการสภาฯ 
5   
6   
6   
7   
7   
8   
8   
9   
10   
10   
11   
11   
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การแบ�งส�วนราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ  แบ�งเปAน  4  ส�วนราชการ 

1. สํานักงานปลัด     2.  กองคลัง 
3.   กองช�าง                                            4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําบลปราสาทเยอ  แบ�งการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท�องท่ีออกเป)น  11  หมู�บ�าน         
ประชากรรวมท้ังตําบล   4,644   คน    เป)นชาย  2,329  คน   เป)นหญิง  2,315  คน  มีความหนาแน�นเฉลี่ย    
149.80  คนต�อตารางกิโลเมตร   จํานวนครัวเรือนท้ังหมด    1,188   ครัวเรือน 

 

 

ขอ้มูลหมู่บา้น 
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    โครงสร�างส�วนราชการองค�การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
           

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท�องถิ่น  ระดับ

ต�น)(1) 

สํานักงานปลัด 
หัวหน�าสํานักงานปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต�น)
(1) 

รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท�องถิ่น  ระดับ

ต�น)(1) 

กองช�าง 
ผู�อํานวยการกองช�าง 

(นักบริหารงานช�าง  ระดับ
ต�น)(1) 

กองคลัง 
ผู�อํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต�น)(1) 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู�อํานวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต�น)(1) 

 
-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานป�องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-  งานกิจการสภา อบต. 

-  งานการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได+ 
-  งานทะเบียนทรัพย,สินและ
พัสดุ 
 

-  งานก.อสร+าง 
-  งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
-  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานผังเมือง 
 

-  งานส.งเสริมกีฬา นันทนาการ 
-  งานศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานบริหารการศึกษา 
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ฐานะทางการเงินขององค�การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 

 
(รายได�ขององคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ) 

 
 

ประจําปBงบประมาณ  2560 
 

 
รายรับจริงท้ังส้ิน                34,788,339.34  บาท   

-  หมวดภาษีอากร           166,952.62  บาท 
-  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต                                   218,008.00  บาท 
-  หมวดรายได�จากทรัพยสิน                  109,377.38  บาท 
-  หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด          132,804.00  บาท 
-  หมวดรายได�จากทุน             2,500.00  บาท 
-  หมวดภาษีจัดสรร                 14,118,215.34  บาท 
-  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                                                        13,988,482.00 บาท 
-  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ             6,052,000.00  บาท 

                                                         รวม        34,788,339.34  บาท 
 

ในปGงบประมาณ พ.ศ.  2560  จากผลการดําเนินงานต้ังแต�วันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560        
ท่ีผ�านมา  องคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ  ต้ังงบประมาณการรายรับ  เปAนเงิน  30,500,000.00  บาท 
รายรับจริง  เปAนเงิน  34,788,339.34  บาท  รายจ�ายจริง เปAนเงิน   33,526,988.15  บาท  จึงทําให�ตกเป)นเงิน
สะสม    1,261,351.19 บาท  และองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ  ได�มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในปGงบประมาณ 
2560  ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

จากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  พ.ศ.  2560   จํานวน  23  โครงการ  ดังนี้ 

     1. โครงการก�อสร�างถนนคอนครีตเสริมเหล็กสายบ�านกันตรุม-บ�านสวาย หมู�ท่ี 6 จํานวน      98,000.00  บาท 
     2. โครงการถมคลองอีสานเขียวก�อสร�างถนนดิน ม.2                                   จํานวน    298,000.00  บาท 
     3. โครงการวางทอระบายน้ําพร�อมบ�อพัก  บ�านประอางเหนือ หมู�ท่ี 11               จํานวน    198,000.00  บาท         
      4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลปู>ตา- บ�านนายสุชาติ หมู�ที่ 10   จํานวน    131,000.00  บาท 
     5. โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง  สายคลองสหกรณ  หมู�ที่ 1 – ห�วยทา  ฝายโนนแก   จํานวน      98,000.00  บาท 
     6. โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง  สายนานางสุพิน – คลองสหกรณ  หมู�ท่ี 3        จํานวน    210,000.00  บาท 
     7. โครงการปรับปรุงถนนสายบ�านหนองพัง  หมู�ท่ี 4 – บ�านคูสี่แจ     จํานวน      98,000.00  บาท  
     8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน�าวัดคูสี่แจ  หมู�ท่ี 7      จํานวน     353,000.00  บาท   
     9. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง  หมู�ท่ี 1 – คลองสหกรณ          จํานวน     230,000.00  บาท                       
     10. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  หมู�ท่ี 5 – หมู�ท่ี 6        จํานวน     185,000.00  บาท                        
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     11. โครงการซ�อมแซมถนนหินคลุก หมู�ท่ี 11 – คลองสหกรณ        จํานวน     125,000.00  บาท                     
     12. โครงซ�อมแซมถนนหินคลุก  หมู�ท่ี 4 – บ�านตราด         จํานวน       95,000.00  บาท                           
     13. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคลองสหกรณ – นานายลา  ประอาง  หมู�ที่ 11  จํานวน     235,000.00  บาท  
     14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคลองสหกรณ หมู�ที่ 1– ห�วยทาด�านทิศใต�  จํานวน     107,000.00  บาท   
     15. โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเข�าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ�านคูสี่แจ หมู�ท่ี7    จํานวน    115,000.00  บาท      
     16. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังนาพ�อสา  โยธี – นานายบู  ไก�แก� หมู�ท่ี 8   จํานวน    188,000.00  บาท      
     17. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ�านนายวันดี  พงษวัน  หมู�ที่ 4   จํานวน      40,000.00  บาท   
     18. โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  บ�านเตรี๊ยะ  หมู�ท่ี 5                 จํานวน    150,320.00  บาท                 
     19. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านปราสาทเยอใต�  หมู�ท่ี 2 –ฝายตาเหมา    จํานวน     484,000.00  บาท      
     20. โครงการขุดลอกคลองสหกรณ หมู�ท่ี 2 – หมู�ท่ี 9     จํานวน     248,000.00  บาท 
     21. โครงการขุดลอกคลองน้ําบ�านเตรี๊ยะ  หมู�ท่ี 5 – คลองสหกรณ     จํานวน     298,000.00  บาท 
     22. โครงการก�อสร�างถนนดินข้ึนใหม�สายนานายสิงห ประอาง  หมู�ท่ี 11   จํานวน     209,000.00  บาท 
     23. โครงการก�อสร�างถนนดินต�อจากท่ีนานายถนอม  ไปตามห�วยทา  หมู�ท่ี 1  จํานวน     201,000.00  บาท  

 

 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

จากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จํานวน    1   โครงการ ดังนี้ 

     1. โครงการส�งเสริมและฝYกอบรมทกัษะอาชพีด�านหัตถกรรม   งบประมาณที่ดาํเนนิการ   จํานวน      20,000.00  บาท
         

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 

จากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จํานวน    18   โครงการ ดังนี้ 

     1. โครงการรณรงคและป;องกันโรคพิษสุนัขบ�า           จํานวน      19,980.00  บาท                
     2. โครงการจัดการแข�งขันกีฬาต�านยาเสพติด                                         จํานวน   199,967.00  บาท 
     3. โครงการวันเด็กแห�งชาติ                                             จํานวน     49,000.00  บาท 
     4. โครงการบริหารสถานศึกษา (ค�าสาธารณูปโภค)                                   จํานวน     36,000.00  บาท 
     5. สนับสนุนค�าจัดการเรียนการสอน                                                    จํานวน   120,700.00  บาท 
     6. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวันและอุดหนุนอาหารกลางวันให�แก�สถานศึกษา 
            -อาหารกลาวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเข อบต.ปราสาทเยอ                 จํานวน   353,840.00  บาท 
            -อุดหนุนอาหารกลางวันให�แก�สถานศึกษาในเขต อบต.ปราสาทเยอ      จํานวน 1,245,160.00 บาท 
     7. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.                                   จํานวน    619,507.72 บาท 
     8. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                   จํานวน    145,107.36 บาท 
     9. อุดหนุนการจัดงานวันปFยะมหาราช                                   จํานวน       6,000.00 บาท 
     10. สนับสนุนค�าจ�างเหมาบริการครูผู�ช�วยสอน                         จํานวน    216,000.00 บาท 
     11. ค�าใช�จ�ายทางพิธีศาสนา,การรัฐพิธี,การรับเสด็จฯ                      จํานวน      35,000.00 บาท 
     12. โครงการรณรงคและป;องกันโรคไข�เลือดออก                         จํานวน    129,001.00 บาท 
     13. โครงการแข�งขันการพัฒนาทักษะด�านร�างกายเด็กปฐมวัย                       จํานวน     25,550.00 บาท 
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     14. โครงการปลูกจิตสํานึกและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ                       จํานวน     50,000.00 บาท 
     15. โครงการจัดกิจกรรวันผู�สูงอายุแห�งชาติ                                            จํานวน     96,250.00 บาท 
     16. โครงการส�งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ                                                   จํานวน     38,400.00 บาท 
     17. โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม                              จํานวน     24,137.00 บาท 
     18. โครงการเบ้ียยังชีพให�แก�ผู�ป>วยโรคเอดส ผู�สูงอายุ และคนพิการ 
            -เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ                                                              จํานวน  2,916,400.00 บาท 
            -เบ้ียยังชีพคนพิการ                                                             จํานวน    816,800.00 บาท 
            -เบ้ียยังชีพผู�ป>วยเอดส                                                          จํานวน      30,000.00 บาท 

                

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อม 

จากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จํานวน    2   โครงการ ดังนี้ 

     1. โครงกาปลูกป>าทดแทนตามแนวพระราชดําริฯลฯ  งบประมาณท่ีดําเนินการ    จํานวน    19,950.00 บาท 
     2. โครงการส�งเสริมการผลิตและใช�สารชีวภัณฑในการป;องกันกําจัดศัตรูพืช        จํานวน    19,080.00 บาท 

 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

จากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จํานวน    5   โครงการ ดังนี้ 

    1. โครงการฝYกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน                       จํานวน    239,590.00 บาท 
     2. อุดหนุนการตรวจสุขภาพและการบริจาคโลหิต งบประมาณท่ีดําเนินการ        จํานวน        4,000.00  บาท 
    3. โครงการคัดแยกขยะ  งบประมาณท่ีดําเนินการ                                   จํานวน  146,962.00 บาท 
     4. วัสดุอ่ืน (กระจกโค�งจราจรพร�อมเสา)  งบประมาณท่ีดําเนินการ                    จํานวน      93,500.00  บาท 
     5. โครงการจัดหา/ซ�อมแซม และปรับปรุง 

1) ครุภัณฑ� 
 -เครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุ[ค  จํานวน  1  เครื่อง             จํานวน      21,000.00  บาท 
 -เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สีแบบ Network จํานวน  1  เคร่ือง     จํานวน      12,000.00  บาท 
 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร   จํานวน  1  เครื่อง          จํานวน      36,000.00  บาท 
 -เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  จํานวน  1  เครื่อง            จํานวน      32,000.00  บาท 
 -โต[ะหมู�บูชา        จํานวน      8,500.00  บาท 
 -ตู�เก็บเอกสาร                 จํานวน      12,000.00  บาท 
 -ตู�รางเลื่อนแบบพวงมาลัย  7 ตู� 4 ชั้น 5  ช�อง             จํานวน      98,800.00  บาท 
 -เครื่องสแกนเนอร     จํานวน  1  เครื่อง             จํานวน      14,000.00  บาท 
 -เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน   จํานวน  1  เครื่อง            จํานวน      32,000.00  บาท 
 -เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน  1  ชุด             จํานวน      29,000.00  บาท 
 -เครื่องสํารองกระแสไฟฟ;า  จํานวน  14  เครื่อง            จํานวน      44,800.00  บาท 
 -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร    จํานวน  1  เครื่อง             จํานวน        3,300.00  บาท 
 -เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน  2  ชุด             จํานวน      58,000.00  บาท 



 

 
2) ค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมและปรับปรุง
 -ค�าบํารุงรักษาและซ�
  

6.ตามแผนกระจายอํานาจให�แก� อปท

จากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  พ

     1. สนับสนุนเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะ
     2. ฝYกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร
     3. อบรมวินัยจราจรตําบลปราสาทเยอ
     4. จัดซ้ือกรวยจราจร (วัสดุยานพาหนะและขนส�ง
     5. จัดซ้ือแผงก้ันเหล็กจราจร (วัสดุอ่ืน
     6. โครงการป;องกันอุบัติภัยทางถนนช�วงเทศกาล
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ค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมและปรับปรุง 
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยสิน              

ตามแผนกระจายอํานาจให�แก� อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล  

จากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปGงบประมาณ  พ.ศ.  ยุทธศาสตร�การพัฒนา 2560

จังหวัดศรีสะเกษ      งบประมาณท่ีดําเนินการ      จํานวน
ฝYกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.      งบประมาณท่ีดําเนินการ                   
อบรมวินัยจราจรตําบลปราสาทเยอ   งบประมาณท่ีดําเนินการ                  

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง) งบประมาณท่ีดําเนินการ           
วัสดุอ่ืน)  งบประมาณท่ีดําเนินการ                                

องกันอุบัติภัยทางถนนช�วงเทศกาล งบประมาณท่ีดําเนินการ           
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จํานวน     56,431.46  บาท 

และแนวนโยบายของรัฐบาล   

60  จํานวน    6   โครงการ ดังนี้ 

จํานวน       5,000.00 บาท 
จํานวน     58,990.00 บาท 
จํานวน     19,670.00 บาท 
จํานวน        18,000.00  บาท 

 จํานวน          8,800.00  บาท 
จํานวน          6,120.00 บาท 
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งบแสดงรายรับจริง - รายจ�ายจริง ปBงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมวดรายรับ ประมาณการ รายรับจริง 

หมวดภาษีอากร 150,000.00 166,952.62 
หมวดธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต 20,000.00 218,008.00 
หมวดรายได�จากทรัพยสิน 120,000.00 109,377.38 
หมวดรายได�จากสาธารณูปโภค - - 
หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 96,800.00 132,804.00 
หมวดรายได�จากทุน 3,200.00 2,500.00 
หมวดภาษีจัดสรร 13,110,000.00 14,118,215.34 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,000,000.00 13,988,482.00 
หมวดเงินระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ - 6,052,000.00 

รวมรายรับ 30,500,000.00 34,788,339.34 
หมวดรายจ�าย ประมาณการ รายจ�ายจริง 

งบกลาง (หมายเหตุ 1) 8,377,399.00 8,375,677.00 
เงินเดือน/ฝ>ายการเมือง 2,657,520.00 2,625,468.00 
เงินเดือน /ฝ>ายประจํา (หมายเหตุ 2) 5,953,860.00 5,566,775.00 
ค�าตอบแทน (หมายเหตุ 3) 419,000.00 288,399.00 
ค�าใช�สอย (หมายเหตุ 4) 4,691,100.00 3,317,163.62 
ค�าวัสดุ 2,089,221.00 1,602,353.63 
ค�าสาธารณูปโภค 440,000.00 298,071.90 
เงินอุดหนุน 1,515,500.00 1,266,160.00 
รายจ�ายอ่ืน - - 
ค�าครุภัณฑ (หมายเหตุ 5) 553,600.00 508,600.00 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง  3,802,800.00 9,678,320.00 

รวมรายจ�าย 30,500,000.00 33,526,988.15 
รายรับจริง สูงกว�า รายจ�ายจริง  ตกเปAนเงินสะสม  1,261,351.19 

กาดากากาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 

 

                

                 

                            
 

  

 

  

 

  
        

กิจกรรมเดน่ 
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กิจกรรมเดน่ 2560 

วนัปิยมหาราช  วนัปิยมหาราช  
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วนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปีงบ พ.ศ. 2560 
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ถวายความอาลยั 
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โครงการรณรงคฉี์ดวคัซีนป้องกนัพิษสุนขับา้ 
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การแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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พิธีมอบวฒิุบตัร
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พิธีมอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย  ประจาํปีการศึกษา 2559 
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โครงการจดักิจกรรมวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โครงการปลูกจิตสาํนึกและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ?งแวดลอ้ม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทกัษะอาชีพดา้นหตัถกรรมและอื?นๆ ฯลฯ 

กิจกรรม : ดอกไมจ้นัทน์    ประจาํปีงบประมาณ 2560 
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โครงการคดัแยกขยะ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม : การใชป้ระโยชน์จากขยะ (3RS) 



    รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2560                                                                                                     

 

24 

 
 
 
 

      

      
 
 
 
 

 

วนัเขา้พรรษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดาํริ 

กิจกรรม : ปลูกไมพ้ะยงูคืนถิ?น 

การแข่งขนัการพฒันาทกัษะดา้นร่างกายเด็กปฐมวยั ประจาํปี พ.ศ.2560 
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วนัแม่แห่งชาติ  2560 

โครงการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกแบบบูรณาการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โครงการส่งเสริมผูสู้งอายยุคุใหม่   ใส่ใจ   สุขภาพ   ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560 
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โครงการอบรมวินยัจราจรตาํบลปราสาทเยอ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 

          

        
 
 
 
 

         

       

การฝึกทบทวนอปพร.  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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คณะผู�จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 

1.  นางสุวภัทร  อุโลก  นายกองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
2.  นายสุนทร  โยธ ี  รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
3.  นายสมจิตร  พุ�มพันธ  รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
3.  นายวรปรัชญ   ปรางมาศ เลขานุการนายกองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
4.  นายนฤทธิ์       กาเมือง  รองปลัด อบต.  รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ปราสาทเยอ 
5.  นางสาวจิรนันท         เตมีย              หัวหน�าสํานักปลัด 
6.  นางสาวสุดาณี           จนัทพันธ   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

ผู�เรียบเรียง/จัดทํา 

งานข�อมูลและประชาสัมพันธ�  สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ   

   นางเนตรพร เงินดี   ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีทําการองคการบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 
107  หมู�ท่ี 2  ถนนพยุห-ขุนหาญ  ศก33180  

www.prasatyoe.go.th 
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