
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 





คำนำ 

  รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                

จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณเริ่มตั้งแต่            

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 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 และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำลโพธิ์ทองในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ 

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

     ในเชิงปริมาณตามรายยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๓ บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม 

       ของประชาชน 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า                        

               และเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม

      พ้ืนที ่

 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. ๒๕๖๔ 

  

 

 

 



บทนำ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓                     

ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 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 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและ

เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๔  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของ เทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง  เพ่ือให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

  

๑ 



๒.  วิสัยทัศน์  (Vision)   

  “บ้านเมืองน่าอยู่ คู่ถ่ินจักรสาน พัฒนาการศึกษา” 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  เทศบาลตำบลโพธิ ์ทองได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเป็น ๖ ยุทธศาสตร์             

ในแผนพัฒนาสี่ปีได้เรียงลำดับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน 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 

๒ 



 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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

๓ 



๔

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

ส่วนท่ี ๒



๕
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส (๓ เดือน)

ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๑ ปี  เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป

๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 

√( ๑ )  ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) √( ๒ )  ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม - มีนาคม)

√( ๓ )  ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน - มิถุนายน) √( ๔ )  ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนท่ี ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครง โครง โครง โครง โครง โครง

การ การ การ การ การ การ

๑.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 39 5,299,000 37 4,338,500 38 4,855,500 36 3,343,500 36 3,343,500 186 21,180,000

     และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน  61 2,260,000 72 2,290,000 62 2,240,000 70 2,300,000 70 2,300,000 335 11,390,000

     ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ  

     ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๓.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  23 3,947,900 16 3,465,100 9 5,387,000 6 813,000 4 323,000 58 13,936,000

     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 13 8,465,800 14 12,050,600 14 12,050,600 14 12,050,600 14 12,050,600 69 56,668,200

     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 163 26,542,000 169 29,064,200 154 31,653,100 156 25,427,100 154 24,937,100 796 137,623,500

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



๖
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 39 5,299,000 37 4,338,500 38 4,855,500 36 3,343,500 36 3,343,500 186 21,180,000

     และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน  61 2,260,000 72 2,290,000 62 2,240,000 70 2,300,000 70 2,300,000 335 11,390,000

     ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ  

     ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๓.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  23 3,947,900 16 3,465,100 9 5,387,000 6 813,000 4 323,000 58 13,936,000

     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 13 8,465,800 14 12,050,600 14 12,050,600 14 12,050,600 14 12,050,600 69 56,668,200

     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 163 26,542,000 169 29,064,200 154 31,653,100 156 25,427,100 154 24,937,100 796 137,623,500

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



๗
๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 9 25.00 - - 27 75.00 - - - - 36 100

     และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน 8 11.43 - - 62 88.57 - - - - 70 100

    ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ

    ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 3 50.00 - - 3 50.00 - - - - 6 100

    สาธารณูปการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

๔. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 22.22 - - 7 77.78 - - - - 9 100

    และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล 4 28.57 - - 10 71.43 - - - - 14 100

    ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

๖. การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา 8 38.10 - - 13 61.90 - - - - 21 100

    ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม 34 21.79 - - 122 78.21 - - - - 156 100

ด าเนินการ ด าเนินการ

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม ท้ังหมด

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการท่ี จ านวนโครงการท่ี จ านวนโครงการ

ท่ีเสร็จ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ ท่ีมีการยกเลิก



๘
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ .ศ. ๒๕๖๔ ( ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 882,061.00 100 - - 882,061.00 100

๒. การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า 810,134.30 100 - - 810,134.30 100

    และเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 564,367.00 100 - - 564,367.00 100

    ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

๔. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 741,171.00 100 - - 741,171.00 100

    อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 8,914,430.00 100 - - 8,914,430.00 100

๖. การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 4,088,703.76 100 - - 4,088,703.76 100

รวม 16,000,867.06 100 - - 16,000,867.06 100

งบปกติ เงินสะสม รวม



9

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   ๑  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนท่ี  ๒ ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ -  ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓.  ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์

จ ำนวนโครงกำรท่ี จ ำนวนโครงกำรท่ี

ปรำกฎอยู่ในแผน ได้ปฏิบัติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 36 9

๒.  การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและ 70 8

     เพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๓.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 3

๔.  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 9 2

๕.  การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน 14 4

๖.  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 21 8

รวม 156 34

แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์

จ ำนวนโครงกำร
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ส่วนท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน

๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพธ์ิทองในภาพรวม

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 33% 66% 2%

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 28% 68% 4%

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29% 68% 3%

๔) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 30% 66% 5%

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31% 63% 6%

๖) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 26% 67% 7%

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 27% 68% 5%

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27% 68% 5%

๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30% 63% 6%

29% 66% 5%

ความพึงพอใจ

ภาพรวม

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

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

62%

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

59%

61%

61%

60%

59%

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

                    ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลโพธ์ิทองในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

59%

ความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

61%

60%ค่าเฉล่ียรวมทุกความพึงพอใจ
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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

78%

77%

77%

77%

73%

75%

78%

81%

79%

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง   แยกตามยุทธศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าเฉล่ียรวมทุกความพึงพอใจ
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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

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

76%

                      ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

73%

75%

75%

75%

74%

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง   แยกตามยุทธศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

75%

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

76%

ค่าเฉล่ียรวมทุกความพึงพอใจ 75%
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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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

86%

87%

86%

86%

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

86%

86%

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

ของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง   แยกตามยุทธศาสตร์

86%

86%

ค่าเฉล่ียรวมทุกความพึงพอใจ 86%

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
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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

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง   แยกตามยุทธศาสตร์

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

71%

72%

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าเฉล่ียรวมทุกความพึงพอใจ 69%

70%

70%

67%

67%

68%

69%

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
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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

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

73%

72%

71%

67%

65%

66%

69%

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง   แยกตามยุทธศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล  ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

71%

ค่าเฉล่ียรวมทุกความพึงพอใจ 69%

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
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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

ของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง   แยกตามยุทธศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

80%

81%

79%

79%

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ค่าเฉล่ียรวมทุกความพึงพอใจ 80%

77%

79%

80%

84%



18

                            สัดส่วนการแปลงแผน จ านวน จ านวน คิดเป็น จ านวน จ านวน คิดเป็น

ช่ือ                                ไปสู่ภาคปฏิบัติ โครงการใน โครงการท่ี ร้อยละ งบประมาณใน งบประมาณท่ี ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการ % แผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการ %

และแผนงาน / โครงการ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จริง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 186 9 1.13 21,180,000 882,061.00 0.64

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ 

การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน 335 8 1.01 11,390,000 810,134.30 0.59

ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  58 3 0.38 13,936,000 564,367.00 0.41

สาธารณูปการ  ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  

การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 44 2 0.25 4,530,000 741,171.00 0.54

ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  

การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล 69 4 0.50 56,668,200 8,914,430.00 6.48

ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  

การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 104 8 1.01 29,919,300 4,088,703.76 2.97

ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม 796 34 4.27 137,623,500 16,000,867.06 11.63

การประเมินและติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณตามรายยุทธศาสตร์  



๑๙

หน่วยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตามเทศบัญญัติ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทุกระดับ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๙๙,๙๙๑.๐๐ ๙.๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง ส านักปลัดฯ

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๑๐๐.๐๐ ๑๘,๙๐๐.๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส านักปลัดฯ

และวันส าคัญอ่ืน ๆ ในเทศกาลวันข้ึนปีใหม่และ

วันส าคัญท่ีเทศบาลฯ จัดข้ึน

๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้าย ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๖๐๐.๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ส านักปลัดฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่ีเทศบาลฯ จัดข้ึน

พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๔ ค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้าย ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๖๐.๐๐ ๓๖,๕๔๐.๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ส านักปลัดฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่ีเทศบาลฯ จัดข้ึน

พระบามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

ส่วนท่ี ๓

  บัญชีรายละเอียดแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหาอุปสรรค  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

งบประมาณด าเนินการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ



๒๐

หน่วยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตามเทศบัญญัติ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

๕ เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือท้ังในด้าน ส านักปลัดฯ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน สาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี คุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาด

อ าเภอโพธ์ิทอง (สถานท่ีกลาง) ในพ้ืนท่ี

๖ เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ส านักปลัดฯ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเทศบาลฯ จัดข้ึน

เพ่ือสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

๖ เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาด ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๐๐๐.๐๐ ประชาชนสามารถป้องกันการแพร่ระบาด ส านักปลัดฯ

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 (COVID-๒๐๑๙) (COVID-๒๐๑๙) ได้

๗ ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๙๕๐.๐๐ ๑,๐๕๐.๐๐ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์

สารสนเทศและการส่ือสาร รวดเร็วครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุง ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๖๐.๐๐ ๓๗,๘๔๐.๐๐ มีแผนพัฒนาต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็น ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนา แนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลโพธ์ิทอง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณด าเนินการ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ



๒๑

หน่วยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตามเทศบัญญัติ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

๑ สมทบกองทุน สปสช. ๙๗,๓๔๐.๐๐ ๙๗,๓๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแล กองสาธารณสุข

ในด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม

๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๗๘๓.๓๐ ๓,๒๑๖.๗๐ สามารถป้องกันการแพร่ระบาด กองสาธารณสุข

ของโรคไข้เลือดออกได้

๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๗๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข

และโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ได้

๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๕๓๐.๐๐ ๑๓,๔๗๐.๐๐ สามารถป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข

ลดอัตราการติดเช้ือโรคเอดส์ได้

๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ๖๑,๐๐๐.๐๐ ๕๘,๒๖๐.๐๐ ๒,๗๔๐.๐๐ สามารถลดจ านวนสุนัขและแมวได้ กองสาธารณสุข

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ สามารถลดความเส่ียงในการเกิดโรค

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ท่ีมาจากสัตว์เล้ียง สามารถลดการเกิดโรค

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พิษสุนัขบ้าได้

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณด าเนินการ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ



๒๒

หน่วยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตามเทศบัญญัติ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซ่อมแซมไฟฟ้า) ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๓๖๗.๐๐ ๑๗,๖๓๓.๐๐ มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมลงหินคลุก ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ได้ถนนท่ีมาตรฐานสามารถสัญจร กองช่าง

ผิวจราจรไหล่ทางถนนอินทประมูล ๒ ไป - มา สะดวก

(ริมแม่น ้าน้อย) หมู่ท่ี ๔, ๕, ๖ และ ๗

ต้าบลอินทประมูล อ้าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๓ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ได้ถนนท่ีมาตรฐานสามารถสัญจร กองช่าง

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอ่างแก้ว ๙ ไป - มา สะดวก

 บริเวณจากบ้านผู้ใหญ่อมรรัตน์ ขวัญใจ

ถึงหน้าบ้านนายประภาส เยือกเย็น 

หมู่ท่ี ๔ ต้าบลอ่างแก้ว

อ้าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณด้าเนินการ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัมนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี



๒๓

หน่วยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตามเทศบัญญัติ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

๑ ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี (ค่าเช่าพ้ืนท่ีท้ิงขยะ) ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๗,๑๗๑.๐๐ ๒๒,๘๒๙.๐๐ สามารถลดปัญหาขยะล้นได้ กองสาธารณสุข

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล (จ้างเหมา) ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลสวยงาม กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณด าเนินการ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ



๒๔

หน่วยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตามเทศบัญญัติ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

๑ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ๘,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๙๙,๗๐๐.๐๐ ๔,๙๙๐,๓๐๐.๐๐ ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน งานพัฒนาชุมชน

๒ เบ้ียยังชีพผู้พิการ ๑,๖๒๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๓๙๑,๒๐๐.๐๐ ๒๓๘,๔๐๐.๐๐ ผู้พิการหรือทุพพลภาพภายในเขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

๓ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิต งานพัฒนาชุมชน

ท่ีดีข้ึน

๔ โครงการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๕๓๐.๐๐ ๒๒,๔๗๐.๐๐ ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน งานพัฒนาชุมชน

ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาคนและสังคมให้สมดุล ส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณด าเนินการ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ



๒๕

หน่วยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตามเทศบัญญัติ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

๑ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ๑๖๖,๖๐๐.๐๐ ๑๖๖,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ เด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ ได้รับอาหารกลางวันครบ กองการศึกษา

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ

๒ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ๑,๔๔๖,๘๐๐.๐๐ ๑,๐๑๘,๙๙๓.๗๖ ๔๒๗,๘๐๖.๒๔ เด็กภายในเขตได้รับอาหารนมครบ กองการศึกษา

ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล

๓ อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ๒,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๑๔,๘๐๐.๐๐ ๘๙,๒๐๐.๐๐ เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล

๔ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๕๗,๘๐๐.๐๐ ๕๗,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านการศึกษา กองการศึกษา

ได้มาตรฐานตามวัย

๕ ค่าหนังสือเรียน ๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ เด็กได้รับหนังสือเรียนครบ กองการศึกษา

๖ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ เด็กมีอุปกรณ์ในการเรียนครบ กองการศึกษา

๗ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ๘,๑๐๐.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ เด็กเล็กได้รับการสนับสนุนชุดนักเรียนครบทุกคน กองการศึกษา

๘ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๑,๖๑๐.๐๐ ๑๑,๖๑๐.๐๐ ๐.๐๐ เด็กได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา กองการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาให้เป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณด าเนินการ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ



๒๖

ล ำดับท่ี โครงกำร/รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ หมำยเหตุ

ส ำนักปลัดเทศบำล

๑ จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำ ๑๔,๙๕๐.๐๐

ส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน ๑ เคร่ือง

๒ จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนำด ๑๘ น้ิว ๗,๕๐๐.๐๐

ส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน ๓ ตัว

๓ จัดซ้ือเก้ำอ้ีแถว ๓ ท่ีน่ัง หลังสวิง ๑๓,๕๐๐.๐๐

งำนทะเบียนรำษฎ์ จ ำนวน ๓ แถว

๔ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำข้อแข็ง ๙,๕๐๐.๐๐

งำนป้องกันฯ จ ำนวน ๑ เคร่ือง

กองช่ำง

๕ จัดซ้ือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๓๗,๙๙๐.๐๐

๖ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำข้อแข็ง จ ำนวน ๔ เคร่ือง ๓๘,๐๐๐.๐๐

๗ จัดซ้ือเรือท้องแบนไฟเบอร์กลำส จ ำนวน ๑ ล ำ ๗๘,๔๐๐.๐๐

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

๘ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำข้อแข็ง จ ำนวน ๒ เคร่ือง ๑๙,๐๐๐.๐๐

๙ จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๕,๐๐๐.๐๐

๑๐ จัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๙,๐๐๐.๐๐

๑๑ จัดซ้ือเคร่ืองย่อยก่ิงไม้ จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๗๓,๗๒๓.๐๐

๑๒ จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๔,๘๐๐.๐๐

๑๓ จัดซ้ือเคร่ืองวัดควำมดันโลหิต แบบดิจิตอล จ ำนวน ๒ เคร่ือง ๗,๐๐๐.๐๐

บัญชีกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์บริกำรสำธำรณะ

จ ำนวน ๑๓ รำยกำร มีรำยละเอียดดังน้ี



ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง ยังประสบปัญหา            
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทองต้องดำเนินการ
ตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่ง  และประกาศของ
คณะกรรมการ โรคติดต่อของจังหวัดอ่างทอง มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรม            
ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
มีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น       
และโอนเพ่ิม/ ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์
สูงสุดในพ้ืนที่ด้วยความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
 เนื ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด             
อยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงได้มีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับสถานณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์                  
การวางแผน การดำเน ินงาน และการใช ้จ ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการว ิเคราะห์ข ้อม ูลให ้สอดคล ้อง                    
ก ับสถานการณ์ในปัจจ ุบ ัน พร ้อมทั้ งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ส ู งสุด                        
และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ ้มค่า โปร่งใส เพื ่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม               
ความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้
ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้โดยตรงต่อผู้บริหารเทศบาล
ตำบลโพธิ ์ทอง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง www.tambonphothong.go.th.               
หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1๔๑๒๐
หมายเลขโทรศัพท์ 0-36๖๑-๐๖๑๑ ในวัน และเวลาราชการ 

๒๗ 

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


ส่วนที่ ๔ ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติแลวันพ่อแห่งชาติ 

 คณะผู ้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน             

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร             

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

๒๘ 



 โครงการชับข่ีปลอดภัยเข้าใจจราจร 

 เทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง จัดทำโครงการชับขี ่ปลอดภัยเข้าใจจราจร ว ันที ่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓                   

โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาว์ชนในเขตพื้นที่เทศบาล ฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎจราจร           

ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน มีพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย 

และปฏิบัติตามกฎจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙ 



 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จัดทำโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และนายกเทศมนตรี

ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานเลือกตั้งให้เป็นอย่างเรียบร้อย  มีระเบียบแบบแผน               

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาล 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

๓๐ 



 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           

สยามบรมราชกุมารีขึ ้น เพื ่อให้กลุ ่มหญิงตั ้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน                  

ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๓๑ 



 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จัดทำโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ

พระรัตนราชสุดาฯ ขึ้น เพ่ือให้เด็กปฐมวัย/วัยเรียนและเยาวชนเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ได้รับบริการ

ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม อันจะช่วยให้ เด็กและเยาวชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรง                

และอยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๓๒ 



 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 เทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง จัดทำโครงการลดรายจ่ายเพิ ่มรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง     

ดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออมให้กับครอบครัว รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความ รัก                  

ความสามัคคีภายในชุมชน 

 

 

 

๓๓ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๖  

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 








