
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

1
โครงการปลูกหญ้าแฝกริมคลอง ภายในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบางปลากด 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด ✓

เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้

2
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ ต าบลบางปลากด 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด ✓

เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้

3
โครงการส่งเสริมปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และทัศนียภาพ 416,400.00       350,500.00       65,900.00         ส านักปลัด ✓

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และทัศนียภาพได้รับการปรับปรุง

4
โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี
 3 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด ✓

เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้

5
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดท า
โครงการตามแนวพระราชด าริ 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด ✓

เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้

6
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 5,000.00           0.00 5,000.00           ส านักปลัด ✓

เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

7
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางปลากด

10,000.00         4,930.00           5,070.00           กองการศึกษาฯ ✓

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสม
ทางการเพ่ือการพัฒนาเด็ก

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 678,450.00       418,636.00       259,814.00       กองการศึกษาฯ ✓ สถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุน

9

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามกฎกระทรวงการประกันสุขภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑"

22,000.00         0.00 22,000.00         กองการศึกษาฯ ✓
เจ้าหน้าท่ียังไม่พร้อมในการอบรม
สัมมนา

10

โครงการค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากดรับผิดชอบ 1,095,320.00    1,055,454.70    39,865.30         กองการศึกษาฯ ✓

เด็กปฐมวัยและนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีได้รับนมตรงตามก าหนด

11 อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 678,450.00 418,636.00 259,814.00       กองการศึกษาฯ ✓
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน

12 โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,032,800.00 2,011,149.00 21,651.00         กองการศึกษาฯ ✓
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน

13
โครงการอบรมการป้องกันโรคระบาดส าหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด

5,000.00           0.00 5,000.00           กองการศึกษาฯ ✓
เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้

14

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง
ในพ้ืนท่ีต าบลบางปลากด เช่น โรคไวรัสโควิด-19 10,000.00         0.00 10,000.00         กองการศึกษาฯ ✓

เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

15
โครงการส ารวจจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 5,000.00           4,785.00           215.00 ส านักปลัด ✓

16

โครงการรักษาวามสะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ีต าบลบางปลากด 
(Big Cleaning Day)

5,000.00           0.00 5,000.00           ส านักปลัด ✓

17
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000.00       60,000.00         160,000.00       ส านักปลัด ✓

18

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเชตพ้ืนท่ีต าบลบางปลากด 5,000.00           0.00 5,000.00           ส านักปลัด ✓

19
โครงการฝึกอบรม รณรงค์ป้องกันโรคในรูปแบบ
ต่างๆ 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด ✓

20

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

50,000.00         50,000.00         0.00 ส านักปลัด ✓
ส านักพระราชวังยังไม่ตอบรับเข้า
ร่วมโครงการ

21

โครงการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางปลากด หรือ
อบต.บางปลากด

100,000.00       0.00 100,000.00       ส านักปลัด ✓
เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้อ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ

เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้+J33:J36

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

22

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบางปลากด

30,000.00         0.00 30,000.00         ส านักปลัด ✓

23

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ปลากด

0.00 0.00 0.00 ✓

24
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบล
บางปลากด 20,000.00         0.00 20,000.00         ส านักปลัด ✓

25
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรี
ต าบลบางปลากด 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด ✓

26
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพท าไม้กวาด 
พรมเช็ดเท้า หน้ากากผ้า/หรืออนามัย หมู่ท่ี ๔ 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด ✓

27
โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวไม้
ดอกไม้ประดับ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางปลากด 5,000.00           0.00 5,000.00 กองการศึกษาฯ ✓

ปรับเปล่ียนวิธีการประชาสัมพันธ์
แบบ Online

28
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางปลากด 0.00 0.00 0.00 กองการศึกษาฯ ✓

29 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 กองการศึกษาฯ ✓

30
อุดหนุนโรงเรียนวัดประสิทธิเวชด าเนินโครงการ
ค่ายพุทธบุตร 40,000.00         0.00 40,000.00 กองการศึกษาฯ ✓ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุน

เน่ืองด้วยประชาชนยังมีความ
กังวลกับสถานการณ์ Covid-19
จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้

เน่ืองด้วยประชาชนยังมีความ
กังวลกับสถานการณ์ Covid-19
จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

31
อุดหนุนโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุงด าเนิน
โครงการค่ายพุทธบุตร 20,000.00         0.00 20,000.00 กองการศึกษาฯ ✓ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุน

32
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางคลอง ๓๐ ด าเนิน
โครงการค่ายพุทธบุตร 15,000.00         0.00 15,000.00 กองการศึกษาฯ ✓ โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุน

33 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 150,000.00       123,390.00 26,610.00 กองการศึกษาฯ ✓
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินได้รับเงินสมทบ

34
เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลบางปลากด 11,900,000.00    11,478,500.00 421,500.00 กองการศึกษาฯ ✓

ผู้สูงอายุได้รับเงินอุดหนุนเบ้ียยัง
ชีพ

35
เงินอุดหนุนเบ้ียความพิการ
ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลบางปลากด 3,100,000.00    2,619,400.00 480,600.00 กองการศึกษาฯ ✓ ผู้พิการได้รับเบ้ียตามก าหนด

36
เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลบางปลากด 120,000.00       67,000.00 53,000.00 กองการศึกษาฯ ✓ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ียตามก าหนด

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

37
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลากด 1,259,500.00    1,209,500.00    50,000.00         กองช่าง ✓

อยู่ระหว่างด าเนินการเป็น
โครงการผูกพันต่อเน่ือง

38

โครงการก่อสร้างเทพ้ืน คอนกรีต หมู่ท่ี 11 
บริเวณด้านข้างศูนย์ OTOP ทางเข้าวัดสันติธรรม
ราษฎร์บ ารุง

311,000.00       311,000.00       0.00 กองช่าง ✓ เทพ้ืนคอนกรีตส าเร็จตามโครงการ

39
โครงการก่อสร้างร้ัว เสาธง พร้อมถนนทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช 758,600.00       700,000.00       58,600.00         กองช่าง ✓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิ
เวช มีร้ัวและเสาธงตามโครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

40
โครงการจัดท าแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต.บางปลากด 5,000.00           0.00 5,000.00           ส านักงานปลัด ✓

ด าเนินโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

41
โครงการการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 20,000.00         15,900.00         4,100.00           ส านักงานปลัด ✓

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน

42

โครงการค่าใช้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินโบนัสประจ าปี) พนักงานส่วน
ต าบลบางปลากด

280,000.00       234,177.50       45,822.50         ส านักงานปลัด ✓
คะแนนในส่วนต่างๆ ยังไม่ตรงตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

43
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
 อบต.บางปลากด 100,000.00       100,000.00       0.00 กองคลัง ✓

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

44
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถ่ิน และพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง อบต .บางปลากด

0.00 0.00 0.00 ส านักงานปลัด ✓

45

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร(ICT)ให้แก่บุคลากร ของ
 อบต.บางปลากด

0.00 0.00 0.00 ส านักงานปลัด ✓

46 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 0.00 0.00 0.00 ส านักงานปลัด ✓

47
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนด

601,164.00       600,342.00 822.00              ส านักงานปลัด ✓
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ

เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความพร้อมใน
การด าเนินโครงการ



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

48 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบัน 2,148.00           0.00 2,148.00           ส านักงานปลัด ✓
ด าเนินโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

49
โครงการสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วมท้องถ่ิน (กบท.)

580,000.00       580,000.00       0.00 ส านักงานปลัด ✓
ข้าราชการได้รับบ าเหน็จบ านาน
ตามโครงการ

50
เงินสมทบกองทุนช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 
(ช.ค.บ.) 16,388.80         16,388.80         0.00 ส านักงานปลัด ✓

ด าเนินการสมทบเงินค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ

51 เงินสมทบกองทุนทดแทน 113,100.00       13,484.00         99,616.00         ส านักงานปลัด ✓
ด าเนินการเงินสมทบกองทุน
ทดแทน

52 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 219,466.00       207861.00 11,605.00         ส านักงานปลัด ✓ บุคลากรได้รับเงินสมทบ

งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี (ต่อ)

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

53
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 5,000.00           5,000.00           -                     ส านักงานปลัด ✓

นักเรียนมีความรู้การป้องกันตัว
จากการเกิดอัคคีภัย

54
โครงการอบรมการป้องกันการจมน้ าในสถานศึกษา
 ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 5,000.00           4,997.00           3.00                   ส านักงานปลัด ✓

นักเรียนมีความรู้การป้องกันตัว
จากการจมน้ า

55
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ า อบต.บางปลากด หลักสูตรทบทวน 147,000.00       0.00 147,000.00       ส านักงานปลัด ✓ เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความเช่ียวชาญ

56
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญประจ าปี 2565 10,000.00         6,275.00           3,725.00           ส านักงานปลัด ✓ อุบัติเหตุลดลง

57
โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ต าบลบางปลากด

0.00 0.00 0.00 ส านักงานปลัด ✓
ประชาชนยังมีความกังวลกับ 
Covid-19

58
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1,540.00           0.00 1,540.00           ส านักงานปลัด ✓

ประชาชนยังมีความกังวลกับ 
Covid-19

59 เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 1,814,590.00    1,520,224.80    294,365.20       ส านักงานปลัด ✓
เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินได้รับ
การอนุมัติ

60

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอองครักษ์ 
(สถานท่ีกลาง)

15,000.00         11,500.00         3,500.00           ส านักงานปลัด ✓
องค์กรได้รับการอุดหนุนตาม
โครงการ

61
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

10,000.00         0.00 10,000.00         ส านักงานปลัด ✓ ยังไม่สามารถด าเนินโครงการได้

สถานะด าเนินงาน
ผลสัมฤทธ์ิ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการรักษาสงบเรียบร้อย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



1.1  จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภำพด้ำนงบประมำณ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบ        
ทุกโครงกำร ส่งผลให้ไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำท้องถิ่น

1.2 ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำร เสนอเฉพำะโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 โครงกำรที่เสนอเข้ำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ บำงโครงกำรมีปัญหำเรื่องพื้นที่และกำรขออนุญำต
1.4  โครงกำรจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ซึ่งทุกโครงกำรมีระเวลำที่ก ำหนดไวอ้ย่ำง

ชัดเจน แต่ในบำงโครงกำรไม่สำมำรถปฏิบัติได้ทันภำยในปีงบประมำณน้ัน
1.5  ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ในภำพรวม น ำไปปฏิบัติได้ไม่ถึงร้อยละ 50 เน่ืองจำก จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น     

มีจ ำนวนมำก

ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565)

ปัญหาและอุปสรรค

2.1  โครงกำรที่เสนอบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำนวนมำก ควรพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญ    ตำมควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน และคัดเลือกโครงกำร  
ที่จะเกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น

2.2  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำกด ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต หรือด้ำนอื่นๆ ด้วย เพรำะมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับประชำชน
ในพื้นที่ เช่น ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ปัญหำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ

2.3  ทุกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำควรค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้เร่ืองของควำมพร้อมด้ำนพื้นที่ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ผลกระทบ        
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และสถำนะทำงกำรเงินกำรคลังของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก

2.4 โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ต้ังงบประมำณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
2.5  กำรประชุมประชำคมระดับต ำบล เสนอแนะให้หมู่บ้ำนจัดประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และประชำชนในหมู่บ้ำน เพื่อคัดเลือกโครงกำรที่มีควำม

จ ำเป็น เร่งด่วน ก่อนน ำเสนอในกำรประชุมประชำคมระดับต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อไป

ข้อเสนอแนะ



องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565


