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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
ที่เคารพทุกท่าน 

  ตามที่ กระผมนายไพรัตน์  ทองหยอด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ต่อสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลนรสิงห์ 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 เพื่อใช้ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้ 
และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ให้ทุกท่านได้
รับทราบ ดังนี้ 
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 1. นโยบายการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1 - 7 
499,000 ดำเนินการแล้ว 

2. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 7 598,613.75 ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก หม ู ่ท ี ่  4  

(บ้านนางตุ ๊กตา ชาร ักกล ิ ่น)  ขนาดกว ้าง 3.50 เมตร  
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลนรสิงห์ อำเภอ 
ป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

155,000 ดำเนินการแล้ว 

4. โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก  หม ู ่ท ี ่  4   
( บ ้ า น น า ย ค น ึ ง  อ อม ส ิ น )  ข น า ด ก ว ้ า ง  4  เ ม ต ร  
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลนรสิงห์ อำเภอ 
ป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

133,000 ดำเนินการแล้ว 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอด หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 99,700 ดำเนินการแล้ว 
6. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก  หมู ่ท ี ่  7  

(ฝ ั ่งตะวันออก) ซ่อมแซมถนน 3 ช่วง  กว้าง 4 เมตร   
ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0 - 0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ 

493,000 ดำเนินการแล้ว 

7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ 494,000 ดำเนินการแล้ว 
8. โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก  หม ู ่ท ี ่  2   

(เส้นหลังบ้าน หมู่ที ่ 2) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 129 เมตร 

266,370 ดำเนินการแล้ว 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ข้างบ้าน
นางฉลวย อินตะโร ขนาดกว้า 4 เมตร ยาว 60 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

186,200 ดำเนินการแล้ว 

10. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที ่ 1 – 7 – หน้าบ้าน 
นายวิรุต บุญประเสริฐ กว้าง 1.2 เมตร  ยาว 12 เมตร 

100,000 ดำเนินการแล้ว 

11 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก ตำบลนรสิงห์  
จำนวน 1 แห่ง 

3,639,331.23 ดำเนินการแล้ว 
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1.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1  (เส้นหน้าบ้าน 

นายสุธี กำราญศึก) กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ยาว 154 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร 

123,000 ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ 2 พร้อมลงลูกรักไหล่
ทาง บริเวณเส้นหน้าบ้าน นางธนพร แพรสีดำ ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 420 ตร.ม. 

252,500 ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 (หน้าวัดปราสาท) 435,500 ดำเนินการแล้ว 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณหลังศาลพ่อปู่  

ขนาดผิวจราจร กว้าง 2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122 
เมตร 

115,400 ดำเนินการแล้ว 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางสาว 
ลำภ ู  แพรส ีดำ ขนาดผ ิวจราจรกว ้ าง  2.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร 

28,900 ดำเนินการแล้ว 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้ามคลองหมู่ท่ี 3 - 4 (บริเวณ
หน้าร ้านค้านางสนวน ห่านทอง) กว ้าง 7.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 12.00 เมตร 

37,500 ดำเนินการแล้ว 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่ที ่ 3 บริเวณหน้าบ้าน 
นายบุญลือ โพธิ ์มณี ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ยาว 20 เมตร 

57,900 ดำเนินการแล้ว 

 

 

 2. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
  2.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

และเยาวชน 
19,620 ดำเนินการแล้ว 
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 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการเพชรในถิ่นตำบลนรสิงห์ ประจำปี 2562 53,042 ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการอุดหนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

ผู้ประสบสาธารณภัยกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก 
10,000 ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการส่งเสริมทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 49,220 ดำเนินการแล้ว 
4. โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,307,600 ดำเนินการแล้ว 
5. โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 906,400 ดำเนินการแล้ว 
6. โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 ดำเนินการแล้ว 
7. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย 346,500 ดำเนินการแล้ว 
8. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 112,500 ดำเนินการแล้ว 
9. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 190,000 ดำเนินการแล้ว 

 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15,100 ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 20,000 ดำเนินการแล้ว 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข 
5.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

22,380 ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

101,825 ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการอุดหนุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นรสิงห์ (สปสช.) 150,000 ดำเนินการแล้ว 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนา

ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
6.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 5,560 ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทาง

นโยบายรัฐบาลและจังหวัด 
21,220 ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานประจำปี 2562 

226,820 ดำเนินการแล้ว 

4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรของ 
อบต.นรสิงห์ 

10,000 ดำเนินการแล้ว 

5 
 

โครงการนรสิงห์รักษ์สะอาด "Big Cleaning Day" - ดำเนินการแล้ว 

6. 
 

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

28,415 ดำเนินการแล้ว 

7. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
หรือหนังสือประชาสัมพันธ์ 

1,600 ดำเนินการแล้ว 

8. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด) 147,802 ดำเนินการแล้ว 

9. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอป่าโมก จ ังหว ัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

25,000 ดำเนินการแล้ว 

10. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) 49,301 ดำเนินการแล้ว 

11. โครงการคืนกำไรให้กับประชาชนผู้ชำระภาษี อบต.นรสิงห์ 
ประจำปี 2562 

3,000 ดำเนินการแล้ว 

12. โครงการซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ อปพร. ของ อบต.นรสิงห์ ประจำปี 
2562 

54,600 ดำเนินการแล้ว 

13. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองการศึกษา) 720 ดำเนินการแล้ว 

14. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองการศึกษา) 
แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

21,900 ดำเนินการแล้ว 

15. โครงการค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นต้องจ่าย
เพื่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณีฉุกเฉิน 

46,234 ดำเนินการแล้ว 

16. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อบต.นรสิงห์ 213,000 ดำเนินการแล้ว 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
7.1 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

44,050 ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

12,580 ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตและ 
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

1,400 ดำเนินการแล้ว 

4. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีอำเภอป่าโมก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

30,000 ดำเนินการแล้ว 

5. โครงการส่งเสริมเพ่ือสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ 89,800 ดำเนินการแล้ว 

6. โครงการสน ับสนุนค ่าใช ้จ ่ายการบร ิหารสถานศึกษา    
(สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นรสิงห์) 

151,520 ดำเนินการแล้ว 

7. โครงการเพิ ่มความรู ้ประสบการณ์นอกห้องเรียนของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

10,000 ดำเนินการแล้ว 

8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นรสิงห์ 

9,545 ดำเนินการแล้ว 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

117,760 ดำเนินการแล้ว 

10. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสู่วัยเรียนประจำปี 2562 23,500 ดำเนินการแล้ว 

11. โครงการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ ประจำปีการศึกษา 2562 

2,650 ดำเนินการแล้ว 

12. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน 
ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 

980,000 ดำเนินการแล้ว 

13. โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 16,500 ดำเนินการแล้ว 

14. โครงการพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ "พันท้ายนรสิงห์" 600,000 ดำเนินการแล้ว 

15. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมและศาสนา
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 

33,700 ดำเนินการแล้ว 

16. 
 

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 

45,825 ดำเนินการแล้ว 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV พร้อมติดตั้ง 

29,500 ดำเนินการแล้ว 
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  กระผมและคณะผู้บริหารฯ มีความมุ ่งมั ่นและได้อุทิศเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน และจะดำเนินการทุกวิถีทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา  
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 
องค์กรเอกชนและประชาชน รวมทั้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.นรสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ ทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง จนเกิดผลการดำเนินงานที่กระผมได้กล่าวไปข้างต้น และในการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ยังคงดำเนินการต่อไป และจะดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที ่ดีให้แก่ประชาชนมากยิ ่งขึ ้น ทั ้งนี้  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ครอบคลุมในทุกๆ ด้านอย่างท่ัวถึง 

 

  สุดท้ายนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาอบต.ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต.นรสิงห์ ฝ่ายปกครองท้องที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน 
และพี่น้องประชาชน ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบริหารราชการ ของกระผมและคณะผู้บริหาร
ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีตลอดไป 
 

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

 
 


