
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
*************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลอง
ใน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ในการ
ประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลองใน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยีงราย



ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่สลองใน โดยได้รับความร่วมมือและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

งานนโยบายและแผน 
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บทน า 
 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ใน
ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ การท างานของปีที่ผ่านมาด้วย 
 
1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

1.1 เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

1.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
1.3 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน และจะได้

แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
1.4 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป 

 
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 
2.1 ความส าคัญของการติดตาม 
 การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การ
ติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-
effective) ด าเนินการต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง 
ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
2.2 ความส าคัญของการประเมินผล 
 การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและ 



การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 
3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 
3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
3.4 การสังเกต 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2555–2561) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
 ต าบลแม่สลองใน เป็นต าบลชั้นน าในการพัฒนาสังคม การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน ก้าวหน้าก้าว
ไกลด้านการเมือง การบริหารแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นเด็กเยาวชน และประชาชน เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาแบบยั่งยืน 

2.  พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่ 1 การพัฒนาสังคม ขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือยกระดับรายได้และสถานะด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 พันธกิจที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
 พันธกิจที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ครอบคลุม 
ทั่วทั้งพ้ืนที่ 

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
 พันธกิจที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(1)  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล 
(2)  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  

          (3)  ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
(4)  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5)  ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(6)  ส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพและการพัฒนาอาชีพการเพ่ิมผลผลิตให้กับกลุ่มอาชีพ 
(7)   พัฒนาด้านการเกษตร การกสิกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(8)  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล 
(9)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
(10)  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน 
(11)  การคมนาคมสะดวก   
(12)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
(13)  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และส่งเสริมการกีฬาของต าบล 
(14)  พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
(15)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
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แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น   
ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ  

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/ 
กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
2. แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

เป็นแผนที่แปลงมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ 
อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา คือ 

1. เป็นแผนที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. เป็นแผนที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
3. เป็นแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงซึ่งสามารถน าไปประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ 
4. เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
5. เป็นแผนที่มีหน่วยรับผิดชอบชัดเจน เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
2.1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างเป็นธรรมตามปัญหาความต้องการ

เร่งด่วนเพื่อเป็นการก าหนดแผนงาน / โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ 
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่จะบรรจุลงในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และสามารถน าไปด าเนินการได้ทันทีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

2.4 เพ่ือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในส่วนที่เกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
4. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อม
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน 
 



 หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บูรณาการ
ทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือด าเนินการจัดท าแผนชุมชนในชุมชน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ าซ้อนก็ได้ และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
 ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยด าเนินการให้ครบทุกชุมชน หมู่บ้าน และน า
แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากส านัก/กอง/
ส่วนอื่นๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  
5. ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปี 

การแก้ไขแผนพัฒนา = แก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์ + สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนไป เป็นอ านาจ
ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปี 
การเพ่ิมเติม = เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี ให้ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป ี
การเปลี่ยนแปลง = การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

6. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ด าเนินงาน ต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน  
2. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
4. การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน 
5. การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือการจ าหน่ายและส่งออก
สนับสนุนการรวมกลุ่มธุรกิจขนายย่อมและขนาดกลาง (SMEs) เพ่ือการผลิตและการตลาด 
2. การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
3. การพัฒนาด้านเผยแพร่และอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย, หลักธรรมาภิบาล  และความรู้เรื่องกฎหมายอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้เพียงพอ 
2. การจัดสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบส่งและระบายน้ า 
3. การเพ่ิมเติม/ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
4. การควบคุมและจัดสรรการใช้พื้นที่ในต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2. การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. การด าเนินการด้านการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
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แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน     

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)0 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม–ธนัวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน     
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  
 (1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 หมายเหตุ  :   ไม่ได้ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีท่ี 1 พ.ศ.2559 ปีท่ี 2 พ.ศ.2560 ปีท่ี 3 พ.ศ.2561 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค   

52 33,950,000 29 9,000,000 35 44,080,000 116 87,030,000 

2. ด้านการพัฒนารายได้ 
เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ 

16 3,170,000 10 2,370,000 11 2,470,000 37 7,610,000 

3. ด้านการศึกษา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น และนนัทนาการ 

60 35,434,050 29 26,550,000 31 26,080,000 120 88,064,050 

4. ด้านส่งเสริม
สาธารณสุขและพฒันา
คุณภาพชีวิต 

46 8,095,000 33 6,765,500 29 6,695,500 106 22,215,500 

5. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 5,600,000 15 3,010,000 12 2,700,000 40 11,310,000 

6. ด้านการพัฒนาการเมือง  
การปกครอง  การ
บริหารงาน 

44 21,670,000 25 12,340,000 25 12,340,000 92 42,850,000 

รวม 231 110,538,050 152 60,825,500 142 56,765,500 525 228,129,050 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ และแนวทาง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
    1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า 48 32,500,000 22 7,550,000 31 43,330,000 101 83,380,000 
          ท่อระบายน้ า หอกระจายข่าว และไฟฟา้สาธารณะ                 
    1.2  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาน้ าอุปโภค 4 1,450,000 7 1,450,000 4 750,000 15 3,650,000 
          บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร                 

รวม 52 33,950,000 29 9,000,000 35 44,080,000 116 87,030,000 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลติด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
     2.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 9 1,850,000 7 1,450,000 9 1,850,000 25 5,150,000 
     2.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 7 1,320,000 3 920,000 2 620,000 12 2,460,000 

รวม 16 3,170,000 10 2,370,000 11 2,470,000 37 7,610,000 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
     3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาการศึกษา 26 26,436,750 11 23,610,000 11 23,610,000 48 73,656,750 
     3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ และท านุบ ารุง ศาสนา 26 8,067,300 13 2,090,000 15 1,670,000 54 11,827,300 
          ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น                 
     3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ 8 930,000 5 850,000 5 800,000 18 2,580,000 

รวม 60 35,434,050 29 26,550,000 31 26,080,000 120 88,064,050 
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ยุทธศาสตร์ และแนวทาง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 20 3,665,500 15 3,095,500 15 3,095,500 50 10,716,000 
    4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและ 26 5,329,500 18 3,670,000 14 3,600,000 58 11,699,500 
         ทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 

รวม 46 8,095,000 33 6,765,500 29 6,695,500 106 22,215,500 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 3 500,000 4 550,000 3 500,000 10 1,550,000 
        สิ่งแวดล้อม                 
    5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการมลพิษทางอากาศ 10 5,100,000 11 2,460,000 9 2,200,000 30 9,760,000 

รวม 13 5,600,000 15 3,010,000 12 2,700,000 40 11,310,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน 
    6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 14 10,010,000 13 9,980,000 13 9,980,000 40 29,970,000 
    6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5 510,000 5 510,000 5 510,000 15 1,530,000 
    6.3 แนวทางการพัฒนา จดัหาวัสดุ+ครุภัณฑ์ 23 11,150,000 7 1,850,000 7 1850000 37 14,850,000 

รวม 44 21,670,000 25 12,340,000 25 12,340,000 92 42,850,000 
รวมทั้งสิ้น 231 110,538,050 152 60,825,500 142 56,765,500 525 228,129,050 
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5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 
 

หมวดรายจ่าย 
จ านวนเงิน รวม ร้อยละ 

ประมาณการ 
รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 
เงินสะสม 

งบกลาง       
  - เงินสมทบกองทุน ปกส. 400,000 268,009 - - - - 
  - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 300,000 300,000 - - - - 
  - เงินส ารองจ่าย 2,205,420 2,055,531.49 - - - - 
  - รายจ่ายตามข้อผูกพัน 400,000 400,000 - - - - 
  - เงินสมทบกองทุน กบท. 356,000 356,000 - - - - 
งบเงินอุดหนุน       
  - เงินอุดหนุน อปท. 75,000 45,000 - - - - 
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ 14,233,640 12,341,823.76 - - - - 
งบด าเนินการ       
   - ค่าตอบแทน 2,397,000 283,005 - - - - 
   - ค่าใช้สอย 21,518,890 16,373,855.61 - - - - 
   - ค่าวัสด ุ 3,003,000 2,165,285.60 - - - - 
   - ค่าสาธารณูปโภค 836,000 485,925.63 - - - - 
งบบุคลากร       
  - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  5,594,040 4,493,805 - - - - 
  - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 14,477,010 11,504,887 - - - - 
งบลงทุน       
  - ค่าครุภณัฑ์  8,596,000 3,116,420 - - - - 
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,208,000 3,972,864.32 - - - - 
งบเงินอุดหนุน       
งบรายจ่ายอื่น       
    รายจ่ายอื่น - - - - -  

รวม       
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์ 
 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2559 
 
ล าดับ

ที ่
ประเภทรายจ่าย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว 

1 เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ /   9,268,500 9,145,400 
2 เงินสวัสดิการผู้พิการ /   2,624,800 2,583,200 
3 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
    - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก/

ค่าครองชีพ/เงิน
ประกันสังคมพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

/   9,111,806 9,111,806 

4 ค่าวัสดุการศึกษา /   1,383,800 1,238,800 
5 ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างฯ /   150,000 150,000 
6 ทุนการศึกษา /   525,000 525,000 
 รวม 6 - - 23,063,906 22,754,206 

 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. มีโครงการที่ความต้องการเร่งด่วนมาก 
3.  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน     
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   30 กันยายน 2559      

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี 2559 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุในข้อบัญญัติฯ 
(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 52 37 71.15 
2. ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

16 4 40.00 

3. ด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และนนัทนาการ 

59 26 44.06 

4. ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

46 31 67.39 

5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 11 55.00 

6. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การ
บริหารงาน 

39 13 33.33 

รวม 225 122 54.22 

ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   
 -  ยังไม่มีการด าเนินการ 
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