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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมถึง     
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 

 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
  2.1 การสนับสนุนสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได ้

ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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  (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา 
 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
 3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
  3.5 กลยุทธ์ (5) 
  3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

   3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ  การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &  
Norton 
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สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

องคก์าร 
(Organization) 

วิทยาการ 
(technology) 

 (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 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใตก้รอบข้อ          

(1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  

เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)     
เวลา (Time)เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
  ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
  4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
 
  
 

 
 
 

                                                                                         พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
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 จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ 
จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้วเพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
การปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง

ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  การเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรใน
หมู่บ้านนั้นๆเป็นต้น 

 ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานการวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น  การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็น
ต้น 

 ในอนาคตอ านาจหน้าที่ของพรรคการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลทางการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ  การรวมอ านาจการ
ปกครอง (Centralization) หรือการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงาน
ใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายของรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท. 
ให้เข้ากับสภาวะการดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 2) ปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมมากขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้อง ในสิ่งที่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. 
เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่
พยายามจ ากัดขอบเขตของการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่งส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอาจ กับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป 
ท างานหาบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจน
ของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบใน
ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก                    
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ดังนั้น การปฏิบัติงาน

ในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคน
พุทธบางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ    (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่
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เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บาง
พ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น 

 สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด 
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าคนในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและ
ไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร 

 4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
 ปัจจุบันกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ ทุกวัน 
เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้
ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
(รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการณ์ 

คาดการพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลต่อ อบต. 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมารให้ อปท. 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ  

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าให้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

 1. การเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังศาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังศาล ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาใน ท่องเที่ยว คนท างาน การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
คนท างาน หรือการอื่นใด 

 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี 
 - การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่า

ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ มีแผนให้มีบุคลากรด้านการศึกษา
ภาษาต่างประเทศประจ าต าบล เพ่ือให้ประชนชนในต าบลซับเปิบได้ศึกษาภาษาต่างประเทศ 

-วัฒนธรรมประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) 
มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมาย และวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติมีความต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืน
กฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้งอาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการ  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการ  
ประชาสังคม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการ ประชาสังคมในแนวทางที่ถูกต้อง  เนื่องจาก
ระบบการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีระบบการปกครองต่างกันท าให้เป็นเรื่องที่ต้อง
รอบครอบในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองในทางสนับสนุนหรือคัดค้านกับประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง  อาจเกิดปัญหาทางการเมืองต่างๆตามมา   

 
  


