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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
ที่เคารพทุกท่าน 

  ตามที่ กระผมนายไพรัตน์ ทองหยอด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และ 
ขอนำเรียนว่าการกำหนดนโยบายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พ่อแม่ พี่น้อง ในเขต พื้นที่ตำบลนรสิงห์ มีความรู้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่อาศัย ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ที่กำหนดไว้ว่า “ตำบลน่าอยู่ เชิดชุคุณธรรม นำประชาเป็นสุข” 
และได้ใช้นโยบายดังกล่าว เป็นแนวทางในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ในรอบปีที่ผ่านมานั้น 

   บัดนี้ กระผมและผู้บริหาร ได้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ มาครบหนึ่งปีแล้ว  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี กระผมและผู้บริหารจึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
และได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้ 
และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ให้ทุกท่านได้
รับทราบ ดังนี้ 
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 1. นโยบายการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 227,664 ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณ 

หน้าบ้าน นางบรรจง พลที 
120,000 ดำเนินการแล้ว 

3 จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 178,600 ดำเนินการแล้ว 
 

1.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 426,300 ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ หมู่ที่ 1 299,900 ดำเนินการแล้ว 
3 โครงการเจาะบ่อบาดาล 446,960 ดำเนินการแล้ว 
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

หมู่ที่ 1 - 7 
381,000 ดำเนินการแล้ว 

5 โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ฯลฯ  
ตามจุดต่างๆ ภายในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ 

498,000 ดำเนินการแล้ว 

 
 
 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนด
น้ำหนักรถบรรทุก 

162,700 ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการสนับสนุนการจัดหาสัญญาณจราจรหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน (ติดตั้งกระจกมองโค้ง) 

72,000 ดำเนินการแล้ว 

 
 

3.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
  

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ฯลฯ 499,400 ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟไซเรน 25,000 ดำเนินการแล้ว 
3 โครงการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องเล ่นเด ็ก บร ิเวณหน้า รพ.สต. และลาน

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 
499,400 ดำเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-2- 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10,345 ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 2,275,345 ดำเนินการแล้ว 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข 
5.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

24,000 ดำเนินการแล้ว 

 
 

5.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

2. จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ ชนิดไม่ใช้น้ำล้างออก 195,000 ดำเนินการแล้ว 
 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนา
ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

6.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 19,810 ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการนรสิงห์รักษ์สะอาด "Big Cleaning Day" - ดำเนินการแล้ว 
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทาง

นโยบายรัฐบาลและจังหวัด 
30,000 ดำเนินการแล้ว 

4 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยน 

23,400 ดำเนินการแล้ว 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

7.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมเพ่ือสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ 89,830 ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับ

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
79,900 ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นรสิงห์) 

28,250 ดำเนินการแล้ว 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    
(สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นรสิงห์) 

229,320 ดำเนินการแล้ว 

5 โครงการพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ "พันท้ายนรสิงห์" 849,488 ดำเนินการแล้ว 
6 โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 18,000 ดำเนินการแล้ว 
7 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมและศาสนา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
9,300 ดำเนินการแล้ว 

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

22,990 ดำเนินการแล้ว 

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนี 
พันปีหลวง 

13,780 ดำเนินการแล้ว 

 
  กระผมและคณะผู้บริหารฯ มีความมุ่งมั่นและได้อุทิศเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และจะดำเนินการทุกวิถีทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน รวมทั้ง 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.นรสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง  
จนเกิดผลการดำเนินงานที่กระผมได้กล่าวไปข้างต้น และในการดำเนินงานด้านต่างๆ ยังคงดำเนินการต่อไป และจะดำเนินการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ครอบคลุม
ในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึง 

 

  สุดท้ายนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา 
อบต.ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต.นรสิงห์ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และพี่น้อง
ประชาชน ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบริหารราชการ ของกระผมและคณะผู้บริหารด้วยดีตลอดมา  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีตลอดไป 
 

                                                                        
       (นายไพรัตน์ ทองหยอด) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 


