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สวนที่ 4 
  

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 , แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดําเนินการใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น   
ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการ พัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย  
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 
คะแนน  
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(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรอืเปน

แบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจรงิๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป

ตามที่กําหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังที่กลาวมาแลว 
เพื่อใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง  (Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมอืงในระดับหมูบานที่จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดย
ราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไร
นั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณ
ดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เก่ียวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝาย
ควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็
ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางคร้ัง
ระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการ

 

องคการ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินน้ันๆ จึงจะไดชื่อวา
เปนนกับรหิารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจรงิ 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหา

อ่ืนๆที่กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งที่
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางย่ังยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองของการแจกของใหแก
ราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทํางาน
หาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอน หรอืบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรบัเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของ
ประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก        “ตนเปนที่
พ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจที่จะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นน้ี 

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังน้ัน การปฏิบัติงานในแตละพื้นที่

ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนที่เปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความรวมมือ บาง
พ้ืนที่อาจเปนสังคมที่ประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงที่รุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเปนที่จะตองเขาใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินที่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรอืแกไขความขัดแยงที่รุนแรงน้ันไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู

เปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน 
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน 
หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะ
นํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
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 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคญัของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการ
พัฒนาตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
รวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น 
และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสร ียกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา 
(เรยีกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทําใหภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให AEC เปนไป
คือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 ยุทธศาสตร 

ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองเรงสรางความรูความเขาใจใหประชาชนตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตการเกษตรและการรวมกลุมอาชีพเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตเพ่ือใหสามารถสูกับการคาเสรี 
อาเซยีนได   สงเสริมใหประชาชนเรยีนรูและเขาใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถพึ่งมาตนเองสามารถลด
รายจาย  สรางรายได  มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  
   การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจาก
ชาวตางประเทศในไทยมากขึ้นท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่ม
มากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น 
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   ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs 
ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเที่ยว มีความเสี่ยง
ตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

    ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้น ปญหาการแบงชน
ชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได และอาจมีแรงงานตางชาติอพยพเขามา
ทํางานในพื้นที่มากขึ้น  อาจเกิดปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอยางมากจากชนชั้น
ที่มีปญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเน่ืองจากไมรูกฎหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    การบุกรุกพ้ืนที่ปาอาจมีมากขึ้น ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคนไทย

คือการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุนตางๆชาติ
แลวไมมีที่ทํากิน  สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 
การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคญั เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
       ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการส่ือสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดเร่ิมตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติเขามาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณ ี วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากขึ้น เชน อาจ

มีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาที่แตกตางกัน เชน ชาว 
คริสเตยีนมาทองเที่ยวในวัดที่เปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ คอื การพัฒนามนุษยและการสราง 
อัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่ง
ไมสุภาพ เปนตน 
 ยุทธศาสตรท่ี 7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 

 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ัง
ปญหาการกอการรายที่เปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหบริการใน
ดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติที่ตองการทํานิติ
กรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาท่ีภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ 

 



 
 

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น    ((พ.ศ.พ.ศ.25256611  ––  25256655))                                                                        องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเมืองเกษตร  

 
 ยุทธศาสตรท่ี 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
  องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร ตองเรงบูรณาการรวมกับสวนราชการในระดับอําเภอเพื่อสราง
หรอืจัดหาแหลงทองเท่ียวหรือจัดหาสถานที่ตองเท่ียวเชิงอนุรักษภายในพ้ืนท่ี  รวมทั้งรวมบูรณาการการทํางานกับ
โรงแรมรีสอรท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสูความย่ังยืนของสถานที่ทองเท่ียว    


