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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. 10 คะแนน 
2. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 
4. วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
5. กลยุทธ 5 คะแนน 
6. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ 5  คะแนน 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
8. แผนงาน  5  คะแนน 
9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5  คะแนน 
10. ผลผลิต/โครงการ 5  คะแนน 

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ของ อปท.ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 ( 80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ10คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ10คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10  คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60  คะแนน  ประกอบด้วย 

1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
3. เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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5. เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 5 คะแนน 

6. โครงการสอดคล้องกับ Thailand 4.0  จ านวน 5 คะแนน 
7. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
9. งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)5คะแนน 
10. มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
11. มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5 

คะแนน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของอปท.ประเด็นการพิจารณา 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท. 20คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15  คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์  65  คะแนน  ประกอบด้วย 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท.  10  คะแนน 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 
3.4 วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
3.5 กลยุทธ  5   คะแนน 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
3.8 แผนงาน  5  คะแนน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5  คะแนน 
รวม 100  คะแนน  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลใน  
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ  
คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร  

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(Performance  Indicators) 
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2. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ  Socoercard Model ของ  Kaplan & Norton 
3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  
4. แบบเชิงเหตุผล 
5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น 
7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
8. แบบการประเมินผลกระทบ 
9. แบบประเมินความเสี่ยง 
10. แบบประเมินตนเอง 
11. แบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ 1-10หรือแบบผสมก็ได้ 

เชิงปริมาณ(Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality)ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย(Cost)เวลา(Time)เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance Indicato : Kpis)   

4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท าสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน  
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดตั้งมีการปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง 
2. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
3. สิ่งแวดล้อมด้านสังคม 
4. สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ 

 
 

 

                                                                            พัฒนา  เติบโต อยู่รอด 

 

 

 

 จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 

สังคม 

(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิ

จ 
(Economic) 

องค์การ 

(Organization) 

วิทยาการ 

(Technotogy) 
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เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1. การปรับตัวให้เข้ากับการเมืองที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิดสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลาย
ประเภท เช่น การเมืองของ อบจ.เทศบาลหรือ อบต.หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านั้นๆเป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจาการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท.ซึ่งมักจะสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวมอ านาจการ
ปกครอง หรือการกระจายอ านาจการปกครองดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต.จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความ
เคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการอปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกผ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องแก้ไขบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรง ก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งใน
บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่านักบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

2. การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเพณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่นต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท.เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท.เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ  
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน”และ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาใน
ประเด็นนี้ 

3. การปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่สังคมของคนพุทธบางพ้ืนที่อาจเป็น
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธบางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์
หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ(ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ(ชุมชนในเมือง)บางพ้ืนที่
ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมป์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขั้ดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต.จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารในความขัดแย้งในสังคม 

4. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การอบรมการจัดท าเว็ปไซด์องค์กร 
เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมมีเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยทุกวัน เช่นการเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอ
นิคส์ เป็นต้น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา  บรูไน  เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
จะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro  Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า 

3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆดังต่อไปนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
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- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา  บรูไน  เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมี
รูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro  Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มาก
ขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
   Aean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผล
กระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยว คนท างานหรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจร 
ที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึน
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมี
ชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติ
การก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจาก
ไม่รู้กฎหมาย 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ต้องให้ความส าคัญกับการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชน
ชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้ง
โดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการ
หลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้า
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มนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว์ 
  การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่า
ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริม
การน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน 
โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะใน
การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
  ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่าง
ผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบ
หลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
  วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์
ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
แตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตาธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือ
กับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมาย
และวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้ว
ไม่มีที่ท ากินจึงต้องบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสีย
ข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
          การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ต้องให้ความส าคัญกับการจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรของไทยเราต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพกว่าประเทศพ้ืนบ้าน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
  การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย 
เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 


