


ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1
โครงการปลูกหญาแฝกริมคลอง ภายใน

เขตพ้ืนที่ตําบลบางปลากด
20,000.00              0.00 สํานักปลัด

2
โครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษ 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และทัศนียภาพ

70,000.00              0.00 สํานักปลัด

3
โครงการขุดลอกหนองน้ํา สาธารณะ

ประโยชน หมูที่ 3
           200,000.00  0.00 สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือจัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริ
10,000.00              0.00 สํานักปลัด

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)

ผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเกษตร

ผลการดําเนินงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ

น้ําเสียในพื้นท่ี สาธารณะตําบลบางปลากด
10,000.00              0.00 กองชาง

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1
โครงการรณรงคสงเสรมิ

การลดปริมาณขยะในชุมชน
5,000.00                0.00 สํานักปลัด

หมายเหตุ

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ

ประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามกฎกระทรวงการประกันสุขภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑"

22,000.00              0.00 กองการศึกษาฯ

2
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลากด
10,000.00              0.00 กองการศึกษาฯ

3
โครงการสนับสนุนคาใชจาย การบริหาร

สถานศึกษา
631,550.00            0.00 กองการศึกษาฯ

4
โครงการคาอาการเสรมิ (นม) สําหรับ

เด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่

อบต.บางปลากด รับผิดชอบ

1,090,320.00         359,493.22   กองการศึกษาฯ

5
โครงการคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

2,032,800.00         1,022,700.00  กองการศึกษาฯ

6

โครงการอบรมการปองกันโรคระบาด

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่

อบต.บางปลากด
5,000.00                0.00 กองการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1

โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลบางปลากด
           5,000.00  0.00 สํานักปลัด

2

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาฯ กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

         50,000.00  0.00 สํานักปลัด

3
โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ

รายแรงในพ้ืนที่ตําบลบางปลากด เชน โรค

ไวรัสโควิด-๑๙

       100,000.00  0.00 สํานักปลัด

4
โครงการสํารวจจํานวนขอมูลสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

5,000.00                0.00 สํานักปลัด

5

โครงการรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอย ในพื้นท่ีตําบลบาง

ปลากด 

(Big Cleaning Day)

5,000.00                0.00 สํานักปลัด

2.2  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

6

โครงการสํารวจจํานวนขอมูลสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
       220,000.00  0.00 สํานักปลัด

7
โครงการฝกอบรม รณรงคปองกันโรค

ในรูปแบบตางๆ
10,000.00              0.00 สํานักปลัด

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1

โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก 

ใหแกผูพิการท่ีสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีตําบล

บางปลากด หรือ อบต.บางปลากด
       100,000.00  0.00 สํานักปลัด

2

โครงการสงเสริมคณุภาพชีวิตสําหรับ

ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ และผูดอยโอกาส

 ผูมีรายไดนอย ในเขตพื้นท่ีตําบลบาง

ปลากด

80,000.00              0.00 สํานักปลัด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

2.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1

โครงการสงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ 

ผูพิการ เด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไปในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด
         30,000.00  0.00 สํานักปลัด

2
โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลบางปลากด
         20,000.00  0.00 สํานักปลัด

3
โครงการฝกอบรมใหความรูแกสตรี

ตําบลบางปลากด
         20,000.00  0.00 สํานักปลัด

4

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ

ทําไมกวาด พรมเช็ดเทา หนากากผา/

หรืออนามัย หมูที่ ๔
30,000.00              0.00 สํานักปลัด

หมายเหตุท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลากด
         20,000.00  0.00 กองการศึกษาฯ

2
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

       200,000.00  0.00 กองการศึกษาฯ

3
อุดหนุนโรงเรยีนวัดประสิทธิเวช ดําเนิน

โครงการคายพุทธบุตร
         40,000.00  0.00 กองการศึกษาฯ

4
อุดหนุนโรงเรยีนวัดสันติธรรมราษฎรบํารุง

 ดําเนินโครงการคายพุทธบุตร
         20,000.00  0.00 กองการศึกษาฯ

5
อุดหนุนโรงเรยีนบานกลางคลอง 30 

ดําเนินโครงการคายพุทธบุตร
         15,000.00  0.00 กองการศึกษาฯ

6

โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวไมดอกไมประดับ 

ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางปลากด
5,000.00                0.00 กองการศึกษาฯ

2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สปสช.)
       150,000.00  123,390.00   สํานักปลัด

2
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางปลากด
  12,500,000.00  4,833,900.00  สํานักปลัด

3
เงินอุดหนุนเบี้ยความพิการ

ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางปลากด
     3,300,000.00  1,050,600.00  สํานักปลัด

4
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางปลากด
120,000.00            28,000.00     สํานักปลัด

2.6 แผนงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1

โครงการกอสรางเทพื้นคอนกรีต หมูที่ 11

 บริเวณดานขางศูนย OTOP ทางเขา

วัดสันติธรรมราษฎรบํารุง

311,000.00            0.00 กองชาง

2 โครงการกอสรางรั้ว เสาธง พรอมถนน

ทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดประสิทธิเวช

758,600.00            0.00 กองชาง

3
โครงการปรับปรุงซอมแซมสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด
1,259,500.00         0.00 กองชาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1
โครงการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดู

งานนอกสถานที่
60,000.00              0.00 สํานักปลัด

2
โครงการคาใชจายเงินประโยชนตอบแทน

อื่นเปนกรณพีิเศษ (เงินโบนัสประจําป) 

พนักงานสวนตําบลบางปลากด

230,000.00            213,628.00   สํานักปลัด

3

โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน และ

พนักงานสวนตําบล พนักงานครู 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง อบต.

30,000.00              0.00 สํานักปลัด

4
โครงการเสริมสรางและพัฒนาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

(ICT) ใหแกบุคลากรของ อบต.บางปลากด

20,000.00              0.00 สํานักปลัด

5 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด

600,000.00            366,714.00   สํานักปลัด

6
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบัน

20,000.00              0.00 สํานักปลัด

7 โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 5,000.00                0.00 สํานักปลัด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

8
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บ

รายไดของ อบต. บางปลากด
50,000.00              0.00 กองคลัง

9

โครงการจัดทํา แกไข เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถ่ิน อบต.บาง

ปลากด
5,000.00                0.00 สํานักปลัด

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1
เงินสมทบกองทุนชวยคาครองชีพ ผูรับ

บํานาญ (ช.ค.บ.)
98,340.00              16,388.80     สํานักปลัด

2
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)
580,000.00            417,392.80   สํานักปลัด

3 เงินสมทบกองทุนทดแทน 113,100.00            13,484.00     สํานักปลัด

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 282,740.00            101,241.00   สํานักปลัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

หมายเหตุ

4.2 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1
โครงการฝกอบรม/ทบทวน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
70,000.00              0.00 สํานักปลัด

2
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจํา อบต.บางปลากด 

หลักสูตรทบทวน

80,000.00              0.00 สํานักปลัด

3
โครงการรณรงคสรางจิตสํานึก

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในหมูบาน ตําบลบางปลากด

10,000.00              0.00 สํานักปลัด

4
โครงการอบรมการปองกันอัคคภีัย

ในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บาง

ปลากด

5,000.00                0.00 สํานักปลัด

5
โครงการอบรมการปองกันการจมน้ํา

ในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บาง

ปลากด

5,000.00                0.00 สํานักปลัด

6

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวม ในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ

องครักษ (สถานที่กลาง)

15,000.00              11,500.00     สํานักปลัด

7
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ศูนย

ปฏิบัติการรวม ในการชวยเหลือประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด

30,000.00              0.00 สํานักปลัด

8
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญประจําป
50,000.00              6,275.00       สํานักปลัด

หมายเหตุ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการรักษาความสงบเรียบรอย

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก



ดําเนินการ

แลวเสร็จ

ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิกไม

ดําเนินการ

1 เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน 1,014,590.00         483,825.00   สํานักปลัด

5.2 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ

(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ


