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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
-------------------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกลางใหญ่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือ    
ไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกลางใหญ่  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล  
กลางใหญ ่
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส  และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง เข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน  โครงการ      
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม  หรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล     
กลางใหญ ่
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลกลางใหญ ่และชุมชนทั้ง  11 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่
คัดเลือก จ านวน  3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  คัดเลือก จ านวน  
2  คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  คัดเลือก จ านวน  2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล      
กลางใหญ่  ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1.1 ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
  1.2 ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
สี่ปีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
กลางใหญ ่ ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ       
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้        
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ       
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ  
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 
 

 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่      
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  โดยอย่างน้อย 
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

กลางใหญ่ 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นฯ 

เมษายน / ตลุาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

กลางใหญ่ 

สภาท้องถิ่น
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
กลางใหญ่ 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

กลางใหญ่ 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลกลางใหญ่ 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
กลางใหญ ่ ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกลางใหญ่  อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ภายในเดือนเมษายน และภายในดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
กลางใหญ ่
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี     
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอเขื่องใน และจังหวัดอุบลราชธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
กลางใหญก่ าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ  3 ประการ คือ  
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
กลางใหญก่ าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกลางใหญ่  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต   
     (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน            
มีกิจกรรมร่วมกัน     
     (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ   
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลกลางใหญ่/องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  จะมีการ
บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
 
           4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลกลางใหญ่  
ž   
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------   

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  เป็นแผนยุทธศาสตร์ 
ที่ก าหนดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกลางใหญ่  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมาย  เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี   อ าเภอเขื่องใน   
และแผนชุมชนต าบลกลางใหญ่  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

     1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า 
     1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
     1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ 
     1.5 ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านที่ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

             1.6 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
     1.7  ติดตั้งป้ายบอกสถานที่และเครื่องหมายจราจร 
     1.8  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง 
     1.9  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
     1.10 ขุดลอกคลอง  หนอง  น้ าสาธารณประโยชน์ 
     1.11 ปรับปรุงซ่อมแซมคลอง  ส่งน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

   2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 การฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ราษฎร 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
  2.4 ส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
  2.5 ส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืช และการปลูกพืชปลอดสารพิษ 

    3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.2 การด าเนินการจัดหาเบี้ยยังชีพ  การสงเคราะห์  เด็กสตรี คนชรา  ผู้พิการ

และผู้ยากไร้ 
  3.3 การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  3.4 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  3.5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และคนชรา 
  3.6 การป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน 
  3.7 การดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 



หน้า 10 
 

   
    4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
        4.1 สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง  ระเบียบ  หน้าที่ของประชาชน
กับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
        4.2 สนับสนุนงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
         4.3 สนับสนุนด้านการปราบปรามยาเสพติด  อาชญากรรม  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างท่ัวถึง  และทันท่วงที 
    5.) นโยบายการพัฒนาด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

  5.1 ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5.2 การจัดตั้งและสนับสนุนป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
  5.3 สร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม 

    6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
         6.1 ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 
       6.2 อนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        6.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        6.4 ส่งเสริมเยาวชนรว่มใจอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
        6.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
       6.6 ส่งเสริมสืบค้นข้อมูลศิลปะพ้ืนบ้าน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       6.7 ส่งเสริมการน าปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน 
        6.8 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโบราณสถาน-โบราณวัตถ ุ
        6.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน-โบราณวัตถุ 
    7.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 

    7.1 จัดให้มีสถานที่ราชการที่ทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชน 
    7.2 จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
    7.3 การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน อบต. 
    7.5 การจัดท าโครงการ  อบต.  เคลื่อนที ่

         7.6 การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
          7.7 จัดท าวารสาร-หนังสือประชาสัมพันธ ์ กิจกรรม  บทบาทหน้าที่ขององค์กร 
        7.8  ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและความร่วมมือ 
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       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1  จัดให้มีการบ ารุงรักษาการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า 
          พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นระบบ
อย่างทั่วถึง             
        พันธกิจที่ 3  พัฒนาสถานที่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        พันธกิจที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพและระบบเศรษฐกิจชุมชน 
        พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
      พันธกิจที ่6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย 
     จุดมุ่งหมายที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
และเป็นระบบอย่างทั่วถึง และ ครอบคลุม 
     จุดมุ่งหมายที่ 3  มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและออกก าลังกาย สิ่งแวดล้อม    
ไม่เป็นมลพิษ 
     จุดมุ่งหมายที่ 4  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 
     จุดมุ่งหมายที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
     จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน และอ่ืนๆ  เพ่ือบรรลุจุดหมายในการพัฒนา 
       4) วิสัยทัศน์  
        “การคมนาคมสะดวก  การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี  สถานท่องเที่ยวสวยงาม  
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง   ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ” 
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