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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
เร่ือง  ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปน็ประจำทุกปี นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เสร็จเรียบร้อย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

                            (นายสาทิส  ฮวบเจริญ) 
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัการาชการแทน 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องจึงขอรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ดังนี้ 

 ตามท่ีกระผม นายสาทิส  ฮวบเจริญ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัการาชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 1 – 7  26,190 ดำเนินการแล้ว 

2 
 โครงการจ้างออกแบบท่ีดินและส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

30,000 ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 217,000 ดำเนินการแล้ว 
4 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ อบต.นรสิงห์ หมู่ท่ี 1 499,000 ดำเนินการแล้ว 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ตำบลนรสิงห์ 385,500 ดำเนินการแล้ว 

6 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี 7 (ฝ่ังตะวันตก) 

500,000 ดำเนินการแล้ว 

7 
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมพื้นท่ีสาธารณะ ฯลฯ 
ภายในพื้นท่ีตำบลนรสิงห์ 

400,000 ดำเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ 2,059,690  
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2. ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 23,149 ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการติดต้ังป้ายสัญญาณจราจรลดความเร็วพร้อมไฟสัญญาณเตือน 240,000 ดำเนินการแล้ว 

3 
โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

96,775 ดำเนินการแล้ว 

4 
โครงการติดต้ังป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุ แลtป้ายกำหนดน้ำหนัก
รถบรรทุก 

59,500 ดำเนินการแล้ว 

5 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.นรสิงห์ 15,000 ดำเนินการแล้ว 

6 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน และเยาวชน - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

7 โครงการเพชรในถิ่นตำบลนรสิงห์ - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

8 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

9 โครงการส่งเสริมทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

10 
โครงการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
ประจำปี 2564 

- 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

 รวมงบประมาณ 434,424  
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

3. ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางถึงปลายทาง 28,700 ดำเนินการแล้ว 

2 
โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1,520 ดำเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ 30,220  
 

4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข 

โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

26,400 ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 193,759 ดำเนินการแล้ว 
 รวมงบประมาณ 220,159  
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5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทาง 
นโยบายรัฐบาลและจังหวัด 

7,035 ดำเนินการแล้ว 

2 
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง 

14,150 ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการนรสิงห์ รักษ์สะอาด "Big Cleaning Day" 
ดำเนินการ 

โดยไม่ใช้งบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว 

4 โครงการบริการประชาชนเคล่ือนท่ี 
ดำเนินการ 

โดยไม่ใช้งบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว 

5 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานประจำปี 

- 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

6 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากร  
ของ อบต.นรสิงห์ 

- 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

7 
โครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ชำระ
ภาษี อบต.นรสิงห์ 

- 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

8 โครงการคืนกำไรให้กับประชาชนผู้ชำระภาษี อบต.นรสิงห ์ - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

9 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

10 โครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณร - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 รวมงบประมาณ 21,185  
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5. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ
ส่งเสรมิการท่องเท่ียว 

โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1 
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล
เดชมหาราช 

17,450 ดำเนินการแล้ว 

2 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

118,580 ดำเนินการแล้ว 

3 
โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  
(พิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์) 

173,850 ดำเนินการแล้ว 

4 โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 14,040 ดำเนินการแล้ว 

5 
โครงการส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

48,640 ดำเนินการแล้ว 

6 โครงการทำบุญสัญจร ตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา 1,800 ดำเนินการแล้ว 

7 
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมศาสนา วิถีชีวิต หรือ
ประเพณีต่างๆ 

2,650 ดำเนินการแล้ว 

8 
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

2,000 ดำเนินการแล้ว 

9 
โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และศาสนา 
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 

2,650 ดำเนินการแล้ว 

10 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 และงานวันเฉลิม
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี ในรัชกาลท่ี 10 

11,960 ดำเนินการแล้ว 

11 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

73,100 ดำเนินการแล้ว 
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โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

12 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

25,990 ดำเนินการแล้ว 

13 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นรสิงห์ 

- 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

14 
โครงการเพิ่มความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

- 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

15 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสู่วัยเรีย - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

16 
โครงการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ 

- 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

17 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 

18 โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างสุขสนุกอย่างสร้างสรรค์ - 
ติดสถานการณ์โควิด  

ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 รวมงบประมาณ 492,710  
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 จากผลการดำเนินงานท่ีกล่าวมานี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรสิงห์ มีความต้ังใจท่ีจะดำเนินการให้เป็น
รูปธรรม โดยนำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
ของรัฐบาล นำไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามข้ันตอน และมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
และยุทธศาสตร์ชาติ แต่เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคณนา 
2019 (COVID – 19) หรือโรคระบาดในประเทศไทย ทำให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องดำเนินการตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 ไม่สามารถดำเนินโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกหลายโครงการ ซึ่ งในแต่ละโครงการ  
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมได้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หวังว่า ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์ ทุกท่าน จะให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่น จะมุ่งมั่นบริหารราชการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีต้ังอย่างแท้จริง 

 จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ  

 

 

 

             (นายสาทิส  ฮวบเจริญ) 
             รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัการาชการแทน 

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


