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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

******************************************* 
         ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29(3) และ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคม  
          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาสิงห์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.นาสิงห์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ของอบต.นาสิงห์  
    "พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม ก้าวนำการศึกษา" 
พันธกิจ ของอบต.นาสิงห์  
    -เพ่ือพัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
    -ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    -เพ่ือพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น  
    -เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน  
    -เพ่ือพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    -เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
    -เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี  
    -เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง  
    -เพ่ือพัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค  
    -เพ่ือส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค  
    -เพ่ือให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด  
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การวางแผน 
    อบต.นาสิงห์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    อบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2564 

จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 53 13,527,600 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

14 755,000 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 11 1,465,000 

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 156 129,277,000 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 10 720,000 

รวม 243 145,744,600 

 
การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 100 โครงการ งบประมาณ 
33,295,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 53 13,954,500 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

7 170,000 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 6 150,000 

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 18,086,000 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 8 935,000 

รวม 100 33,295,500 
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ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564  
กับโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ(แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ยุทธศาสตร์ จำนวน 
โครงการ 
ตามแผน 

จำนวน 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      53        53    100.00 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 7 50.00 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 11 6 54.54 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 156 26 16.66 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 10 8 80.00 

รวม 243 100 41.15 
สรุป ภาพรวมจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 41.15 

ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 
กับงบประมาณที่ได้มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 

ยุทธศาสตร์ จำนวนงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณตาม 
ข้อบัญญัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 13,527,600 13,954,500 103.15 
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

755,000 170,000 22.51 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

1,465,000 150,000 10.23 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 129,277,000 18,086,000 13.99 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 720,000 935,000 129.86 

รวม 145,744,600 33,295,500 22.84 
สรุป ภาพรวมจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คิดเป็นร้อยละ 
22.84 
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ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการและไม่ได้ดำเนนิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการที่

ได้รับ
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
โครงการที่ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

53 27 50.95 26 49.05 

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 3 42.85 4 57.15 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

6 3 50 3 50 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

26 26 100 0 0 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

8 4 50 4 50 

รวม 100 63 63.00 37 37.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาสิงห์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

30,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 

2. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน
ประเพณีในวัน
เข้าพรรษา 

30,000.00 29,875.00 29,875.00 125.00 

3. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุน
กิจกรรมและ
งานประเพณี
ท้องถิ่น 

70,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 

4. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ระบาด 

20,000.00 9,998.00 9,998.00 10,002.00 

5. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

70,000.00 69,600.00 69,600.00 400.00 

6. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

120,000.00 116,890.60 116,890.60 3,109.40 

7. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุ 

80,000.00 72,000.00 72,000.00 8,000.00 

8. 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมส่่ง
เสริมอาชีพ
หลักสูตรปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ 

40,000.00 12,955.00 12,955.00 27,045.00 

9. 

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณทาง
สาธารณะ 

20,000.00 4,030.00 4,030.00 15,970.00 
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10. 

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปลูก
ต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ 

20,000.00 1,700.00 1,700.00 18,300.00 

11. 

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี 

50,000.00 11,000.00 11,000.00 39,000.00 

12. 

การพัฒนาด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

5,000.00 1,800.00 1,800.00 3,200.00 

13. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างฝาย หมู่
ที่ 4 

760,000.00 757,000.00 757,000.00 3,000.00 

14. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยาย
ไหล่ทาง คสล.
หน้าโรงเรียน
บ้านนาสิงห์ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

15. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที6่ 

270,000.00 269,500.00 269,500.00 500.00 

16. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 4 

330,000.00 329,000.00 329,000.00 1,000.00 
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17. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

107,000.00 107,000.00 107,000.00 0.00 

18. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ 2 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

19. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
5 เชื่อมหมู่ที่ 7 

500,000.00 499,500.00 499,500.00 500.00 

20. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ 8 

65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 

21. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงราง
ระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ 1 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

22. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงและ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
7 

210,000.00 209,000.00 209,000.00 1,000.00 

23. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ 1 

112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00 

24. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนอง
แฮ่ 

320,000.00 319,000.00 319,000.00 1,000.00 

25. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สำนักงาน
องค์การบริหาร

1,000,000.00 999,000.00 999,000.00 1,000.00 
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ส่วนตำบลนา
สิงห์ 

26. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการต่อเติม
อาคาร
สำนักงาน อบต.
นาสิงห์ 

110,000.00 109,000.00 109,000.00 1,000.00 

27. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนอง
แฮ่ 

89,500.00 89,000.00 89,000.00 500.00 

28. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโคก
ปลายนา 

309,200.00 309,000.00 309,000.00 200.00 

29. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังถ้ำน้อยน้ำ
ทิพย์ 

155,000.00 154,500.00 154,500.00 500.00 

30. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายห้วย
จ่า 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

31. 
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองบ่อ 
หมู่ที่ 3 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

32. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทำ
และทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 10,855.00 10,855.00 19,145.00 

33. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
(โครงการ
ต่อเนื่อง) 

40,000.00 17,400.00 17,400.00 22,600.00 
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34. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงาน
รัฐพิธี 

30,000.00 19,800.00 19,800.00 10,200.00 

35. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ช่วยเหลือและ
บรรเทา
ผู้ประสบภัยใน
จังหวัดบึงกาฬ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อำเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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ปัญหา อุปสรรค 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ต้องดำเนินการมาตรการการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
คำสั่งและประกาศของจังหวัดบึงกาฬ มีผลต่อการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ที่มลีักษณะ
เป็นการรวมคนจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ในขณะนี้ ทำ
ให้ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังมีการแพร่ระบาดในปัจจุบันและยังมสีาย
พันธุ์ทีเ่พ่ิมข้ึนเรื่อยๆและมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ควร
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไปตามความ
ต้องการที่แท้จริง 
 
 


