
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
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คำนำ 

  รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                

จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณเริ่มตั้งแต่            

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื ่อเป็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น           

มีส่วนร่วมด้วย และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย               

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖             

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่ งได้จากการติดตาม             

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

แนะนำ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป   

 

 

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง      

 



สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ 

 ๑. หลักการและเหตุผล          

 ๒. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ส่วนที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 ๑. แบบการกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ( ๓ เดือน ) 

 ๓. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 ๔. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ 

 ๕. การประเมินและติดตามผลการดำเนินการตามเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปปฏิบัติ          

     ในเชิงปริมาณตามรายยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๓ ตารางการประเมินและติดตามผลรายโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม 

       ของประชาชน 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า                        

               และเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 

 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค 

ส่วนที่ ๕ ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

ส่วนที่  ๑ 

บทนำ 



บทนำ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓                     

ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ

ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า กำหนดให้

นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผล 

และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบ                 

ในที ่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา                  

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง  เพ่ือให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

  



๒.  วิสัยทัศน์  (Vision)   

  “บ้านเมืองน่าอยู่ คู่ถ่ินจักรสาน พัฒนาการศึกษา” 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  เทศบาลตำบลโพธิ ์ทองได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเป็น ๖ ยุทธศาสตร์             

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เรียงลำดับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม 

     ของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปรับปรุงอาคารสถานที ่

  แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงระเบียบทะเบียนและเอกสารของเทศบาล 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๘ รักษาความสงบเรียบร้อย/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า                   

   และเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ป้องกัน รักษา และส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สุขาภิบาลอาหาร 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม

   พื้นที่ 

 แนวทางการพัฒนาที่  ๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ขยายเขตเสียงตามสาย 

 แนวทางการพัฒนาที่  ๓ การจัดจราจร การจัดทำผังเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ บำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนสงเคราะห์และช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สมดุล 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมพัฒนา 

            ทั ้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย เต็มตามวัย              

            เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

             ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน              

             และประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                



 

 
 

ส่วนที่  ๒ 

แบบติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 



1

ค ำช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะท าการ

ประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน........เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง........

มี ไม่มี

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร

ส่วนท่ี  ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน

1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ P

4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง P

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนท่ี  ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน

7 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล P

8 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน P

9 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ P

การพัฒนาท้องถ่ิน

10 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ P

ศักยภาพของท้องถ่ิน

11 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ P

ยุทธศาสตร์จังหวัด

12 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน P

13 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน P

14 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา P

15 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด P

16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา P

17 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ P

18 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ P

19 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ P

ประเด็นกำรประเมิน

แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบท่ี  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรำยไตรมำส (๓ เดือน)
ค ำช้ีแจง  :  แบบท่ี ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๑ ปี  เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 
√( ๑ )  ไตรมำสท่ี ๑ (ตุลำคม - ธันวำคม) √( ๒ )  ไตรมำสท่ี ๒ (มกรำคม - มีนำคม)
√( ๓ )  ไตรมำสท่ี ๓ (เมษำยน - มิถุนำยน) √( ๔ )  ไตรมำสท่ี ๔ (กรกฎำคม - กันยำยน)
ส่วนท่ี ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๓.  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครง โครง โครง โครง โครง โครง
กำร กำร กำร กำร กำร กำร

๑.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 43 5,198,000 40 4,388,500 43 5,025,500 42 4,313,500 42 4,986,500 210 23,912,000
     และการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน  62 2,260,000 73 2,290,000 63 2,240,000 73 2,630,000 73 2,630,000 344 12,050,000
     ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
     ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๓.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  26 3,947,900 18 2,913,100 12 5,559,000 13 61,998,000 26 29,635,400 95 104,053,400
     สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
๔.  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 8 890,000 9 910,000 9 910,000 9 910,000 9 910,000 44 4,530,000
     และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ .
๕.  การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพ 12 8,165,800 13 11,750,600 13 11,750,600 13 11,750,600 14 12,250,600 65 55,668,200
     และความเข้มแข็งของชุมชน
๖.  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ  19 5,679,300 21 6,010,000 22 6,210,000 21 6,010,000 21 6,010,000 104 29,919,300
     ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม 170 26,141,000 174 28,262,200 162 31,695,100 171 87,612,100 185 56,422,500 862 230,132,900

๒

ปีท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีท่ี ๔  พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีท่ี ๕  พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม



๔.  จ ำนวนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครง โครง โครง โครง โครง โครง
กำร กำร กำร กำร กำร กำร

๑.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 43 5,198,000 40 4,388,500 43 5,025,500 42 4,313,500 42 4,986,500 210 23,912,000
     และการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน  62 2,260,000 73 2,290,000 63 2,240,000 73 2,630,000 73 2,630,000 344 12,050,000
     ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
     ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๓.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  26 3,947,900 18 2,913,100 12 5,559,000 13 61,998,000 26 29,635,400 95 104,053,400
     สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
๔.  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 8 890,000 9 910,000 9 910,000 9 910,000 9 910,000 44 4,530,000
     และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ .
๕.  การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพ 12 8,165,800 13 11,750,600 13 11,750,600 13 11,750,600 14 12,250,600 65 55,668,200
     และความเข้มแข็งของชุมชน
๖.  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ  19 5,679,300 21 6,010,000 22 6,210,000 21 6,010,000 21 6,010,000 104 29,919,300
     ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม 170 26,141,000 174 28,262,200 162 31,695,100 171 87,612,100 185 56,422,500 862 230,132,900

3

ปีท่ี ๕  พ.ศ. ๒๕๖๕ปีท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีท่ี ๔  พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม



๕. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศำสตร์

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 8 19.05 - - 34 80.95 - - - - 42 100
     และการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน 6 8.22 - - 67 91.78 - - - - 73 100
    ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ
    ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 2 7.69 3 11.54 21 80.77 - - - - 26 100
    สาธารณูปการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
๔. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 22.22 - - 7 77.78 - - - - 9 100
    และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล 5 35.71 - - 9 64.29 - - - - 14 100
    ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน
๖. การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา 9 42.86 - - 12 57.14 - - - - 21 100
    ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม 32 17.30 3 1.62 150 81.08 - - - - 185 100

4

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรท่ี จ ำนวนโครงกำรท่ี จ ำนวนโครงกำร
ท่ีเสร็จ อยู่ในระหว่ำง ยังไม่ได้ ท่ีมีกำรยกเลิก

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร
ท่ีมีกำรเพ่ิมเติม ท้ังหมด



๖. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศำสตร์
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 163,884.00 100 - - 163,884.00 100

๒. การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า 595,408.60 100 - - 595,408.60 100
    และเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 2,154,000.00 100 - - 2,154,000.00 100
    ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

๔. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,244,594.50 100 - - 1,244,594.50 100
    อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 9,577,900.00 100 - - 9,577,900.00 100

๖. การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 4,744,969.96 100 - - 4,744,969.96 100

รวม 18,480,757.06 100 - - 18,480,757.06 100

5

งบปกติ เงินสะสม รวม



6

ส่วนท่ี ๓  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
๗. โครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงกำร ด ำเนินกำร อยู่ใน ยังไม่ได้ งบประมำณ งบประมำณ
เสร็จแล้ว ระหว่ำง ด ำเนินกำร ท่ีได้รับ ท่ีเบิกจ่ำยไป

ด ำเนินกำร

- - - - - -

รวม - - - - -

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ
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ค ำช้ีแจง : แบบท่ี ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตำมยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้  และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ปีละ ๑ คร้ัง   
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป
๑.  ช่ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง
๒.  วัน / เดือน / ปี ท่ีรายงาน   ๑๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนท่ี  ๒ ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ -  ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)
๓.  ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์
จ ำนวนโครงกำรท่ี จ ำนวนโครงกำรท่ี
ปรำกฎอยู่ในแผน ได้ปฏิบัติ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 42 8
๒.  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและ 73 6
     เพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๓.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 26 5
๔.  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 9 2
๕.  การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 14 5
๖.  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 21 9

รวม 185 35

แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์

จ ำนวนโครงกำร
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ส่วนท่ี ๓ ผลกำรด ำเนินงำน
๔.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทองในภำพรวม

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 34% 65% 1%
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 29% 68% 2%
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29% 68% 4%
๔) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 25% 72% 3%
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29% 68% 2%
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 26% 74% 1%
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 28% 70% 2%
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 29% 68% 2%
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 28% 71% 1%

28% 70% 2%

ควำมพึงพอใจ

ภำพรวม

คิดเป็นร้อยละ
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๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 74%

72%ค่ำเฉล่ียรวมทุกควำมพึงพอใจ

73%

ควำมพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

                    ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทองในภำพรวมทุกยุทธศำสตร์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

72%

73%
72%
71%
71%

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

73%
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แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาล
แนวทางท่ี  ๓  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
แนวทางท่ี  ๔  ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล 
แนวทางท่ี  ๕  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฎิบัติงาน
แนวทางท่ี  ๖  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
แนวทางท่ี  ๗  ปรับปรุงระเบียนและเอกสารของเทศบาล

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ

ค่ำเฉล่ียรวมทุกควำมพึงพอใจ

ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง   แยกตำมยุทธศำสตร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

63%
62%
64%
65%
66%

67%
65%
64%

65%
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แนวทางท่ี  ๑  ป้องกัน  รักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
แนวทางท่ี  ๒  สุขาภิบาลอาหาร
แนวทางท่ี  ๓  ส่งเสริมสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 77%

ค่ำเฉล่ียรวมทุกควำมพึงพอใจ 76%

76%
75%

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง   แยกตำมยุทธศำสตร์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

76%

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

76%
76%

76%

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒ กำรพัฒนำสุขำภิบำลอำหำรให้ได้มำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพดีถ้วนหน้ำและเพ่ิมประสิทธิภำพ

ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

77%

                      ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
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แนวทางท่ี  ๑  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน   สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
แนวทางท่ี  ๒  ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางท่ี  ๓  การจราจร

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ค่ำเฉล่ียรวมทุกควำมพึงพอใจ 74%

75%
76%

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน

73%
73%

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

ของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง   แยกตำมยุทธศำสตร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

73%
74%
74%
73%
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แนวทางท่ี  ๑  สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางท่ี  ๒  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวทางท่ี  ๓  บ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

76%
77%

ค่ำเฉล่ียรวมทุกควำมพึงพอใจ 76%

76%
74%
76%
76%

79%
78%

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๔  กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง   แยกตำมยุทธศำสตร์

ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
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แนวทางท่ี  ๑  สนับสนุนสงเคราะห์และช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สมดุล
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

80%
ค่ำเฉล่ียรวมทุกควำมพึงพอใจ 78%

77%
76%
76%
80%

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง   แยกตำมยุทธศำสตร์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอำชีพและควำมเข้มแข็งของชุมชน

ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

78%
79%
78%
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แนวทางท่ี  ๑  พัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อม พัฒนาท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
                  อย่างเหมาะสมตามวัย เต็มตามวัย และเต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์
                  ของชาติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถ่ิน
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ
๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ค่ำเฉล่ียรวมทุกควำมพึงพอใจ 69%

68%
69%
69%
70%

69%
68%
69%
68%

ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

ของเทศบำลต ำบลโพธ์ิทอง   แยกตำมยุทธศำสตร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำให้เป็นเลิศทำงกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน
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       ตำรำงท่ี  ๑

                            สัดส่วนกำรแปลงแผน จ ำนวน จ ำนวน คิดเป็น จ ำนวน จ ำนวน คิดเป็น
ช่ือ                                ไปสู่ภำคปฏิบัติ โครงกำรใน โครงกำรท่ี ร้อยละ งบประมำณใน งบประมำณท่ี ร้อยละ
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำท้องถ่ิน ด ำเนินกำร % แผนพัฒนำท้องถ่ิน ด ำเนินกำร %
และแผนงำน / โครงกำร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จริง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จริง
ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 210 8 0.93 23,912,000 163,884.00 0.07
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒ 
การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน 344 6 0.70 12,050,000 595,408.60 0.26
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  95 5 0.58 104,053,400 2,154,000.00 0.94
สาธารณูปการ  ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๔  
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 44 2 0.23 4,530,000 1,244,594.50 0.54
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  
การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล 65 5 0.58 55,668,200 9,577,900.00 4.16
ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  
การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 104 9 1.04 29,919,300 4,744,969.96 2.06
ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม 862 35 4.06 230,132,900 18,480,757.06 8.03

กำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณตำมรำยยุทธศำสตร์  



 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
ตารางการประเมินและติดตามผล 

รายโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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ตำรำงท่ี  ๒

แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาล
แนวทางท่ี  ๓  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
แนวทางท่ี  ๔  ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล 
แนวทางท่ี  ๕  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฎิบัติงาน
แนวทางท่ี  ๖  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
แนวทางท่ี  ๗  ปรับปรุงระเบียนและเอกสารของเทศบาล
แนวทางท่ี  ๘  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ล ำดับท่ี โครงกำร / รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันข้ึนปีใหม่และวันส าคัญอ่ืน ๆ 83,939.00
2 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ 12,050.00

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 18,330.00
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม 15,000.00
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอโพธ์ิทอง (สถานท่ีกลาง)

5 เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง 12,000.00
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล 3,167.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบันทึกบัญชี 18,357.00

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
8 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 1,041.00

163,884.00

ตำรำงกำรประเมินและติดตำมผลรำยโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

จ านวน 8 โครงการ  มีรายละเอียดดังน้ี

รวมงบประมำณ
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ตำรำงท่ี  ๒

แนวทางท่ี  ๑  ป้องกัน  รักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
แนวทางท่ี  ๒  สุขาภิบาลอาหาร
แนวทางท่ี  ๓  ส่งเสริมสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน

ล ำดับท่ี โครงกำร / รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ
1 สมทบกองทุน สปสช. 92,925.00
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 58,894.60
3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ 90,030.00
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 65,585.00

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

5 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 259,174.00
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข

6 เงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน 28,800.00
(community Isolation) อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

595,408.60

จ านวน 6 โครงการ  มีรายละเอียดดังน้ี

รวมงบประมำณ

                      ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ

ตำรำงกำรประเมินและติดตำมผลรำยโครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  กำรพัฒนำสุขำภิบำลอำหำรให้ได้มำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพดีถ้วนหน้ำและเพ่ิมประสิทธิภำพ

ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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ตำรำงท่ี  ๒

แนวทางท่ี  ๑  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน   สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ า
แนวทางท่ี  ๒  ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ขยายเขตเสียงตามสาย
แนวทางท่ี  ๓  การจัดจราจร/การจัดท าผังเมือง

ล ำดับท่ี โครงกำร / รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬาต าบลบางพลับ 100,000.00

หมู่ท่ี ๓ ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 101,000.00

ถนนอ่างแก้ว ๑๐ บริเวณคอสะพานวิจารย์โสภณ  
ถึง สะพานคลองสาหร่าย  
หมู่ท่ี ๔ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

3 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 288,000.00 (กันเงินไว้จ่าย)
หมู่ท่ี ๓ ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

4 โครงการก่อสร้างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 335,000.00 (กันเงินไว้จ่าย)
หมู่ท่ี 5 ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,330,000.00 (กันเงินไว้จ่าย)
ถนนอ่างแก้ว ๕ บริเวณหน้าโรงสีเก่าต่อของเดิม 
ถึงบริเวณปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
หมู่ท่ี ๕ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

2,154,000.00

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

รวมงบประมำณ

ตำรำงกำรประเมินและติดตำมผลรำยโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

จ านวน  ๕  โครงการ  มีรายละเอียดดังน้ี
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ตำรำงท่ี  ๒

แนวทางท่ี  ๑  สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางท่ี  ๒  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวทางท่ี  ๓  บ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ล ำดับท่ี โครงกำร / รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ
1 ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี (ค่าเช่าพ้ืนท่ีท้ิงขยะ) 303,537.50
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล (จ้างเหมา) 941,057.00

1,244,594.50

ตำรำงกำรประเมินและติดตำมผลรำยโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๔  กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

จ านวน  ๒ โครงการ  มีรายละเอียดดังน้ี

รวมงบประมำณ
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ตำรำงท่ี  ๒

แนวทางท่ี ๑  สนับสนุนสงเคราะห์และช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สมดุล
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร / รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,669,200.00
2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,347,000.00
3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00
4 โครงการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 49,900.00
5 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 499,800.00

หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย

9,577,900.00

จ านวน  ๕  โครงการ  มีรายละเอียดดังน้ี

ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รวมงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  กำรพัฒนำคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอำชีพและควำมเข้มแข็งของชุมชน

ตำรำงกำรประเมินและติดตำมผลรำยโครงกำร
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ตำรำงท่ี  ๒

แนวทางท่ี  ๑  พัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อม พัฒนาท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
                  สังคม สติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย เต็มตามวัย และเต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้าง
                  เอกลักษณ์ของชาติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถ่ิน
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการ การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชนเพ่ือพัฒนา
                  คุณภาพชีวิตและสังคม                  

ล ำดับท่ี โครงกำร / รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ
1 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 233,226.00

อนุบาล ๓ ขวบ
2 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล 1,442,707.96
3 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล 2,915,286.00
4 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 74,800.00
5 ค่าหนังสือเรียน 5,200.00
6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 5,200.00
7 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 7,800.00
8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,750.00
9 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00

4,744,969.96

ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ตำรำงกำรประเมินและติดตำมผลรำยโครงกำร

จ านวน  ๙  โครงการ  มีรายละเอียดดังน้ี

รวมงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๖  กำรพัฒนำให้เป็นเลิศทำงกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม



 

 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
ปัญหาและอุปสรรค 



ปัญหา อุปสรรค  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ประเทศไทยและในเขตพื ้นที ่ของจังหวัดอ่างทอง ยังประสบปัญหา            
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทองต้องดำเนินการตาม
มาตรการ การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่ง  และประกาศของคณะกรรมการ 
โรคติดต่อของจังหวัดอ่างทอง มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลโพธิ ์ทองที ่มีลักษณะ                    
เป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการ
ต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาล              
ตำบลโพธิ ์ทองก็ได้ดำเนินการเพิ ่มเติม/เปลี ่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่ นและโอนเพิ ่ม/ ลด งบประมาณ                   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน            
และยังมีสายพันธุ์ที ่เพิ ่มขึ้นเรื ่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงได้มีการเตรียมความพร้อม                
ในการรองรับสถานณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์  การวางแผน               
การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธภิาพ 
มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลโพธ ิ ์ทองได ้โดยตรงต ่อผ ู ้บร ิหารเทศบาลตำบลโพธิ์ ทอง หร ือให ้ข ้อม ูลผ ่านระบบเว ็บไซต ์ของเทศบาล                     
ตำบลโพธิ์ทอง www.tambonphothong.go.th. หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ตำบลบางพลับ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1๔๑๒๐หมายเลขโทรศัพท์ 0-36๖๑-๐๖๑๑ ในวัน และเวลาราชการ 

๒๓ 

http://www.tambonphothong.go.th/


 

 

 
 

ส่วนที่  ๕ 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม 

 



  

 กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื ่องใน โอกาสวันเฉลิม                   

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

 นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น                      

พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี                 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  โดยมีนาย อภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทองเป็นประธานในพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๒๔ 



กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
ณ โดมโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"  

  

๒๕ 



 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี จัดทำโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565 โดยมีพนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ ต.บางพลับ ต.อ่างแก้ว และ ต.อินทประมูล เข้าร่วมกิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖ 



 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย 

 เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยท่านนายกผกามาศ ภู่ประดิษฐ์  
นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู ้บร ิหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที ่ ลงพื ้นที ่มอบข้าวสาร                    
ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุสาธารณภัย  และโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

๒๗ 



 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดย นางสาวผกามาศ  ภู่ประดิษฐ์  นายกเทศมนตรี  จัดทำโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565                 
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ร่วมลงพ้ืนที่มอบชุดเครื่องปรุงรส
เสริมไอโอดีนให้กับประชาชนในพื้นท่ีทั้งสามตำบลระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๒๘ 



 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดย นางสาวผกามาศ  ภู่ประดิษฐ์  นายกเทศมนตรี  จัดโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 
2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่มอบนมสด
ตราหมีให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ทั้งสามตำบลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 
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ส่วนที่  ๖ 

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 








