๑๒๐
ส่วนที่ 4
การติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จำนวน 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ จำนวน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ จำนวน 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จำนวน 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ จำนวน 5 คะแนน
(8) แผนงาน จำนวน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม จำนวน 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ จำนวน 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปปี ระกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จำนวน 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จำนวน 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จำนวน 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา จำนวน 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ จำนวน 5 คะแนน
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จำนวน 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง จำนวน 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 5 คะแนน
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำนวน 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จำนวน 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวน 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ จำนวน 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จำนวน 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จำนวน 5 คะแนน
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ จำนวน 5 คะแนน
(12) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จำนวน 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ จำนวน 15 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย จำนวน 65 คะแนน
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน์ (5)
3.5 กลยุทธ์ (5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมจำนวน 100 คะแนน
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
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(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
ในทฤษฎี ท างวิช าการการจัด การ ชี้ว่า องค์ กรต่างๆไม่ว่าจะเป็ นองค์ กรภาครัฐ หรือ องค์ก ร
ภาคเอกชนจะพั ฒ นา เติบ โตและอยู่ รอดได้ต้องมีการปรับ ตัวให้ เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย
1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)
2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ
4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)
สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

องค์การ
(Organization)

วิทยาการ
(Technology
)

พัฒนา เติบโต อยู่รอด
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการ
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบั ติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
การเมื อ งระดั บ ชาติ และการเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น การเมื อ งระดั บ ชาติ ได้ แ ก่ การเมื อ งระดั บ รั ฐ บาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็ นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น
ในสภาพข้อเท็จ จริงปั จ จุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับ ชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น
ในอนาคต อำนาจหน้ าที่และบทบาทของนักการเมื องท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจ
การปกครอง(Centralization) หรื อ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดั ง นั้ น ผู้ ที่ จ ะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ
อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุก
ฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล
อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ
อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมาย
ของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้อง
ในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญ หาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
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อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น
ดั ง นั้ น การสร้ า งกระบวนทั ศ น์ (Paradigm) ทางความคิ ด ให้ แ ก่ ป ระชาชนตามหลั ก
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุ ม ชนแต่ ล ะชุ ม ชนมี ส ภาพทางสั งคมและวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ งาน
ในแต่ล ะพื้ น ที่ก็ต้องเผชิญ กับ สภาพทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้ นที่อาจเป็นสั งคมของ
คนพุทธ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่
เป็ น สั งคมทุ ติ ย ภู มิ (ชุ มชนในเมื อ ง) บางพื้ น ที่ ป ระชาชนให้ ความร่ว มมือ กั บ กิจ กรรมของ อปท. เป็ น อย่างดี
บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปั จ จุ บั น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น มีน โยบายส่ งเสริมการพั ฒ นาบุ คลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บั ติ งานของ อปท. ที่ ป รั บ ปรุ งให้ ทั น สมั ย อยู่ ทุ ก วัน เช่ น การเผยแพร่ ห นั งสื อ สั่ งการต่ างๆผ่ านช่ อ งทาง
การสารบรรณอิ เลกทรอนิ ค ส์ เป็ น ต้ น หากพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามสำคั ญ ในการอ่ านหนั งสื อ สั่ ง การของ
กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับ
ผู้ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า -ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แ ต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
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Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้
AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 8 ยุทธศาสตร์
ดั ง นั้ น จึ ง วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ การเข้ า สู่ AEC ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ของไทย ทำให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือ
การอื่นใด การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ที่จำเป็น เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น ปัญหา
การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และ
อาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้น
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ของไทย ทำให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่า งกัน ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น
ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส ำคั ญ คงหนี ไม่ พ้ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ส ำคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการจัดตั้งชุดป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรร โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ให้ความรู้ถึง
พิษภัยของยาเสพติด อาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ประชาชนในชุมชนได้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ทางการเมือง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
การส่ งเสริ มการเก็ บ ออม และการระดมทุ น ในการสร้างกลุ่ ม อาชี พ ผลิ ตสิ น ค้า OTOP และ
ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพ และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เพื่อพัฒนารายได้ คุณภาพ
ชีวิต เกษตรกร และราษฎรให้ดียิ่งขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในสังคมทั้งในสภาวะปกติและภาวะที่เศรษฐกิจ
ตกต่ำ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ขององค์กร ร่วมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีให้ครองคลุมทั้งหมด
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรื อการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆ ชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น
อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่ง กันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่ แตกต่างกัน
เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชาสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการ
สะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอดพัฒ นาปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีสามารถ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
“ท่องเที่ยว” ในปัจจุบันเรามองเห็นภาพชาวต่างประเทศสะพายกล้องถ่ายรูปเดินกัน เป็นกลุ่ม
ใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ตามวัด วัง โบราณสถาน หรือนุ่งน้อยห่มน้อยอาบแดดอยู่ตามชายหาด และอีกจำนวนไม่น้อย
ที่ไปเที่ยวชมป่าเขาลำเนาไพร เรามักจะมองเห็นว่าชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าเดินทางไปชมสถานที่ต่างๆ ค่าซื้อของฝากของที่ระลึก โดยที่เราไม่คิดว่านั่นเป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้
จ่ายในบ้านเมืองของเรา ในขณะเดียวกันเรามักจะไม่คิดถึงคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศทั้งๆ ที่
นักท่องเที่ยวคนไทยเหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากทุกปี เพราะการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นการผ่อนคลายความ
เคร่งเครียดพร้อมๆ กับการได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ได้เห็นภูมิประเทศที่แปลกตาและได้สร้าง
ความสั มพั น ธ์กับ คนต่างถิ่น ด้วย เมื่อการคมนาคมสะดวก การเดินทางท่องเที่ ยวกลายเป็น ความนิยม ธุรกิจ
ต่างๆ ก็เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ธุรกิจการขนส่ง
ธุรกิจที่พักและอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการค้า เป็นต้น
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริการ
การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหาร
ต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร เช่น การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กร การ
บริหารจัดการโดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการ
สามารถนำมาใช้สำหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร
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