
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  

ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่กระผมนายไพรัตน์  ทองหยอด ต าแหน่ง นายกองค์กา รบริหารส่วนต าบลนรสิงห์           
ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
นรสิงห์ และขอน าเรียนว่าการก าหนดนโยบายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ขององค์การบริหารส่ วนต าบลนรสิงห์ โดยมีจุดม่งหมายเพ่ือให้พ่อแม่ พ่ีน้อง ในเขต พ้ืนที่        
ต าบลนรสิงห์ มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
น่าอยู่อาศัย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ที่ก า หนดไว้ว่า         
“ต าบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าประชาเป็นสุข ” และได้ใช้นโยบายดังกล่าว เป็นแนวทางในการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ในรอบปีที่ผ่านมานั้น 

 บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ มาครบ
หนึ่งปีแล้ว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมและผู้บริหารจึงได้รวบรวมผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือใช้ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้  และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 4 สายขนาด 15 

(45) แอมป์ 
2,156.80 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุ 
และป้ายก าหดน้ าหนักรถบรรทุก จ านวน 1 ป้าย 

15,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการสนับสนุนการจัดหาสัญญาณจราจรหรือ
อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (ติดต้ัง
กระจกมองโค้ง) จ านวน 7 ชุด 

52,500 

 

ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ                 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 
189,072.55 ด าเนินการแล้ว 

1.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 

(เส้นบ้านนายวิเชษฐ บัวทอง)  
259,000 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิว
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 

494,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 493,000 ด าเนินการแล้ว 
4 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ระยะ         
ความลึกที่ 200 เมตร หมู่ที่ 4 

487,000 ด าเนินการแล้ว 

1.3 โครงการที่อยูด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงิน) 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑ 
(เส้นบริเวณทางเข้าอบต.นรสิงห์ ) 

456,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

2 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 (ข้างบ้าน
นายสุธี ก าลังศึก) 

145,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 
(เส้นหลังบ้าน หมู่ที่ 2) 

309,600 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 
(เส้นข้างบ้านนางฉลวย อินตะโร) 

218,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
(เส้นข้างบ้านนายคนึง ออมสิน) 

214,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
(เส้นข้างบ้านนางตุ๊กตา ชารักกลิ่น) 

186,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

7 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย 
3 ซ้าย (คลองนรสิงห์) (บริเวณบ้านนายวิรุด             
บุญประเสริฐ) 

110,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

8 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ 213,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 154,440 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 
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2. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
2.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชนและเยาวชน 
17,075 ด าเนินการแล้ว 

 3. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน   
3.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ

และผู้สูงอายุ 
5,000 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 10,000 ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้

ประสบสาธารณภัยกิ่งกาชาดอ าเภอป่าโมก 
10,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการอุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด ประจ าปี 2561 

30,000 ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 

182,321.70 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,245,200 ด าเนินการแล้ว 
7 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 864,000 ด าเนินการแล้ว 
8 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย              

โรคเอดส์ 
30,000 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของรัฐ 40,000 ด าเนินการแล้ว 
10 โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี หรือวันส าคัญทาง

ราชการ 
50,000 ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 

30,700 ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

22,300 ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

151,800 ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี 
อ าเภอป่าโมก 

30,000 ด าเนินการแล้ว 
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4. นโยบายด้านการพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5,033.70 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการนรสิงห์รักษ์สะอาด"Big Cleaning Day" 5,000 ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการบริหารจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ         

สิ่งปฏิกูล 
92,907.50 ด าเนินการแล้ว 

 
5. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข 

5.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 24,000 ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ             

ประจ าปี 2561 
54,090 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลนรสิงห์ 

200,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการเงินสบทบส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

150,000 ด าเนินการแล้ว 

 
5.2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านต าบล             
นรสิงห์ 

52,500 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

6. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

6.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน ประจ าปี 2561 
203,660 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4,100 ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 5,000 ด าเนินการแล้ว 
4 โครงการคืนก าไรให้กับประชาชนผู้ช าระภาษี ของ 

อบต.นรสิงห์ 
5,000 ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

207,690 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1,268,376.55 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ของ 
อบต.นรสิงห์ (การออกบริการเคลื่อนที่ให้แก่
ประชาชน จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์) 

5,000 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

25,000 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนต าบลนรสิงห์ ประจ าปี 
2561 

20,000 ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 ด าเนินการแล้ว 
11 โครงการประชาคมบริการประชาชนเคลื่อนที่ 22,720 ด าเนินการแล้ว 

 
 

6.2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการจัดซื้อชุดวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ วิทยุสื่อสาร

แม่ข่ายชนิดประจ าที่วิทยุสื่อสารแม่ข่ายแบบติดตาม
รถยนต์กู้ชีพและติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุพร้อม
อุปกรณ ์

190,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 
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7. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1,610 ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์                

"พันท้ายนรสิงห์" 
587,000 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ศาสนาประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2561 

5,000 ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ศาสนาประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 

39,750 ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการท าบุญสัญจรตามวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

20,000 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการอุปสมบทหมู่และสามเณร 20,000 ด าเนินการแล้ว 
7 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 

60,000 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการเพชรในถิ่นต าบลนรสิงห์ ประจ าปี 2561 48,653 ด าเนินการแล้ว 
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพั์ฒนา         
เด็กเล็กอบต.นรสิงห์) 

244,800 ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

 
501,360.5 

ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตต าบลนรสิงห์ 

ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 

998,000 ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการเพิ่มความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

21,220 ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการส่งเสริมเพ่ือสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ 91,520 ด าเนินการแล้ว 
15 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

บุคคลากรของ อบต.นรสิงห์ 
10,000 ด าเนินการแล้ว 
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 กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งม่ัน และได้อุทิศเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และจะด าเนินการทุกวิถีทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ได้รับการสนับสนุนและความร่วม มือจากทุกฝ่าย             
ทั้งภาครัฐ  องค์กรเอกชนและประชาชน รวมทั้ง พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานจ้างของอบต .นรสิง ห์           
และท่ีส าคัญที่สุด คือ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จาก ท่านประธานสภาฯ รองประ ธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่งจน เกิดผลการด าเนินงานที่กระผมได้กล่าว
ไปข้างต้น และในการด าเนินงานด้านต่างๆ ยังคงด าเนินการต่อไป และจะด าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ ตที่ดี ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ครอบคลุมในทุกๆ
ด้านอย่างท่ัวถึง 
 สุดท้ายนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาอบต.ฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างอบต.นรสิงห์ ฝ่ายปกครองท้องที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน และพ่ีน้องปร ะชาชน ที่ได้ให้การสนับสนุนและ ให้ความร่วมมือ ในการบริหารราชการ ของกระผมและ
คณะผู้บริหารด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีตลอดไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพถ่าย 
(ชมวีดีทัศนร์ายงานผลการด าเนิน

โครงการ ประจ าปี 2561) 
หรือ 

www.norasingha.go.th 
(หัวข้อ you tube vdo) 

เข้าผ่านโปรแกรมอินเตอร์เน็ต : Firefox 

http://www.norasingha.go.th/

