๑๒๘
สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙)
เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ประกอบดวย
๑.๑ ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๕ คะแนน ประกอบดวย
(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ ๕ คะแนน
(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป ประกอบดวย
๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ ยุทธศาสตรและแผนงาน ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย

๑๒๙
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กาหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ๕
คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน
(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรบั ๕
คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจงั หวัด (๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน (๕)
๓.๕ กลยุทธ (๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐

๑๓๐
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องคก ารบริหารสวนตําบลดูนอยใชก ารติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(๓) แบบมุง วัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(๔) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิ าน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญ
 หาหรือเรียนรูจ ากปญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving
Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทัง้ นี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (๑) –(๑๐) หรือ
เปนแบบผสมก็ได
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time)
เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก๔ ประการ
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย
๑. สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)

๑๓๑
๒. สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
๓. สิง่ แวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ
๔. สิง่ แวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)
สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
พัฒนา เติบโต อยูรอด
เศรษฐกิจ
(Economic)

องคการ
(Organization)
วิทยาการ
(Technology)

จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่จะตอง
มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ ๔ ประการดัง ที่กลาวมาแลว
เพื่อใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติ งานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้
๑) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกลาวถึง การปกครองของไทยในปจ จุบัน อาจแบง ระดับ การเมืองออกไดเ ปน ๒ ระดับ ไดแ ก
การเมื อ งระดั บ ชาติ และการเมื อ งระดั บ ท อ งถิ่ น การเมื อ งระดั บ ชาติ ได แ ก การเมื อ งระดั บ รั ฐ บาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกได
เปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระทั่งการเมืองในระดั บหมูบานที่
จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน
ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล
ตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณของพรรค
การเมืองระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเลือกใหเฉพาะทองถิ่นที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน
ในอนาคต อํานาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นจะเปนอยางไรนั้น
สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่ง อิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอด
ออกมาเปนนโยบายของรัฐที่มีตอ อปท. ซึ่ง มักสลับสับเปลี่ยนกันเปน ๒ กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการ
ปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะปฏิบัติงาน

๑๓๒
ใน อบต. จึงจําเปนที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ใหเขา
กับสภาวการณดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุก ฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถิ่น ทุกฝายควร
ตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไม
ทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถิ่นใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึง่
ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถิ่นก็ตองเปนหนาที่
ของขาราชการทองถิ่น ที่จะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถิ่น
นั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง
๒) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆที่
กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญ หาโสเภณีเ ด็ก ปญ หาประชาชนเรียกรองในสิ่ง ที่
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของการ
แจกของใหแกราษฎร
อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทํางานหา
เงินเพื่อปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวม
ตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลา
ของประชาชน เปนตน
ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนที่พึ่งแหง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจที่จะสงเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้
๓) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ก็
ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิส ลาม บางพื้นที่เปนสัง คมปฐมภูมิ (ชุม ชนชนบท) บางพื้นที่เ ปนสัง คมทุติยภูมิ
(ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นที่ ประชาชนขาด
ความรวมมือ บางพื้นที่อาจเปนสังคมที่ประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน
สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถิ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกําหนดนโยบายไป
ตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกตั้งเมื่อไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
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ความขัดแยง ที่รุนแรงขึ้นในสัง คมทองถิ่นมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึง จําเปนที่จ ะตองเขาใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทอ งถิ่นที่สง ผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถิ่นยุคปจจุบนั
ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิง่ ที่
เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอสําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงที่รุนแรงนั้นไดอยางไร
๔) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู
เปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
อปท.ที่ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอ
นิคส เปนตน หากพนักงานทองถิ่นใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยู
เปนประจํา ก็จะนํามาซึ่ง การบริห ารงานที่มีป ระสิท ธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)
องคการบริหารสวนตําบลดูนอ ย มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการ
พัฒนาตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้
๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.
๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี
ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิง คโปรอินโดนีเ ซียฟลิป ปนสกัม พูชาบรูไน เพื่อที่จ ะใหมีผ ลประโยชนท าง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับคู
คาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอ
ไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)
Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให
AEC เปนไปคือ
๑. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
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๓. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
๔. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลดูนอยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน ๗ ยุทธศาสตร
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอองคการบริหาร
สวนตําบลดูนอย ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลดูนอย ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเพื่อรองรับการหลัง่ ไหลเขา
มาของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํา งาน หรือการอื่นใด การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน ถนน ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสัสงเสริมคุณภาพชีวิต
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้นปญหาการแบง
ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี
พมาทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอยางมากจาก
ชนนั้นที่มีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไมรูกฎหมาย
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลดูนอยตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมาย
จากชาวตางประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพ
ติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนตําบลดูนอย ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ ไมวาจะเปน
ไร
นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการตางๆ รวมทั้งรวมบูรณาการการ
ทํางานกับโรงแรม รีสอรท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสูความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวดังกลาว
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบุกรุกพื้นที่ปาอาจมีมากขึ้น ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทยคือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายที่ดินใหนายทุน
ตา งชาติ แล ว ไม มี ที่ทํ า กิน จึ ง ต อ งไปเป ด ปา ใหม สว นสาเหตุ จ ากชาวต างชาติ อาจมีน ายทุ น เข า มาทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแร
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอื่นๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
การศึกษา
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ภาษาอัง กฤษยัง เปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอื่นๆในอาเซียน
ดัง นั้ นองค ก ารบริห ารส วนตํา บลดูน อย จึง ได เ ริ่ ม ต นสนั บ สนุน ส ง เสริ ม การนํ าครูช าวตางชาติเ ขา มาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนํารองไปสูโครงการอื่นๆ ในการเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ
ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สาํ คัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัต
ลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมทั้งปญหา
การกอการรายที่เปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดาน
การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติที่ตองการทํานิติ
กรรมตางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่ภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ

