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ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๒             
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยก าหนดการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 ๑.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
 ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 
 ๑.๓  ยุทธศาสตร์  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
  (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 
  (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
  (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
  (๔)  วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
  (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
  (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
  (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 
  (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 
  (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 
  (๑๐)  ผลผลิต/โครงการ  ๕  คะแนน 
  คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 

 ๒.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๓  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๔  ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๕  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
   (๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
   (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 
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(๓)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  ๕  คะแนน 
(๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ๕  คะแนน 
(๕)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ๕  คะแนน 
(๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  ๔.๐  ๕  คะแนน 
(๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
(๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความอยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
(๙)  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  ๕  
คะแนน 
(๑๐)  มีงบประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
(๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  ๕  คะแนน 
(๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 

คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 

 ๓.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา 
 ๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
 ๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๑๐) 
  ๓.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
  ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) 
  ๓.๔  วิสัยทัศน์  (๕) 
  ๓.๕  กลยุทธ์  (๕) 
  ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 
  ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (๕) 
  ๓.๘  แผนงาน  (๕) 
  ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (๕) 
  ๓.๑๐  ผลผลิต/โครงการ  (๕)  รวมคะแนน  ๑๐๐ 
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๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่  ๓.๑  และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญคือ  
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators) 
 (๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  หรือ  Scorecard  Model  ของ  Kaplan  &  
Norton 
 (๓)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result  Framework  Model  (RF)) 
 (๔)  แบบเชิงเหตุผล  (Logical  Model) 
 (๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process  Performance  Measuament  System  (PPMS)) 
 (๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือ  Problem-
Solving  Menthod 
 (๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Method) 
 (๘)  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 
 (๑๐)  แบบประเมินตนเอง  (Self-Assessment  Model) 
 (๑๑)  แบบอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ  (๑)-(๑๐)  
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ  (Quantity)  เชิงคุณภาพ  (Quantity)  ผลที่ได้จริงๆคืออะไร  ค่าใช้จ่าย  (Cost)  เวลา  
(Time)  เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้หรือไม่  หรือวัดได้เท่าไร  (Key  Performance  Indicator  :  KPIs) 
 ผลกระทบ  (Impact) 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
           (เช่น  จะท า  สนับสนุน  ส่งเสริม  ป้องกัน  อย่างไร  เป็นต้น) 
  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ  ชี้ว่า  องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์การ
ภาคเอกชนจะพัฒนา  เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ๔  ประการ  (PEST)  ตลอดเวลา  ซึ่งประกอบไปด้วย 
  (๑)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง  (Political  Environment) 
  (๒)  สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Environment) 
  (๓)  สิ่งแวดล้อมด้านสังคม  (Social  Environment) และ 
  (๔)  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่  (Technology) 
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จากแผนภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง  จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ๔  ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว  เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้   วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง  ๔  ประการ  ดังนี้ 

๑)  การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง  (Political  Environment)  ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน  อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น  ๒  ระดับ  

ได้แก่  การเมืองระดับชาติ  และการเมืองระดับท้องถิ่น  การเมืองระดับชาติ  ได้แก่  การเมืองระดับรัฐบาล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ในส่วนการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท  เช่น  การเมืองของ  อบจ.  เทศบาล  หรือ  อบต.  หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ  เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ  
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ  เช่น  การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง  การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวดันกับราชการส่วนกลาง  เป็น
ต้น 

ในอนาคต  อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น  ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

องค์การ 
(Organization) พัฒนา  เติบโต  อยู่รอด 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ  อปท.  ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น  ๒  กรณี  กล่าวคือการรวม
อ านาจการปกครอง  (Centralization)  หรือ  การกระจายอ านาจการปกครอง  (Decentralization) 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง  ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น  
ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ  อบจ.  
เทศบาล  อบต.  และระดับหมู่บ้าน  เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ  อปท.  ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้า
กับระเบียบกฎหมายของรัฐ  ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นนั้นๆ  จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง  
(Change  Agent)  อย่างแท้จริง 

๒)  การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ  (Economic  Environment)  ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี  ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ  อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด  ปัญหาโสเภณีเด็ก  ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  เช่น  ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี  เสื้อกันหนาวฟรี  และของฟรีอ่ืนๆจาก  อปท.  เป็นต้น  ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ  อปท.  เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้ วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไป
โดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน  เป็นต้น 

ดังนั้น  การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm)  ทางความคิดเห็นให้แก่ประชาชนตามหลัก  (ตน
เป็นที่พ่ึงแห่งตน”  และ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน  อปท.  ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

๓)  การปรับตัวเข้ากับสังคม  (Social  Environment)  ที่เปลีย่นแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  เช่น  บางพ้ืนทีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม  บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ   (ชุมชนชนบท)  บางพ้ืนที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ  (ชุมชนในเมือง)  บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ  อปท.  เป็นอย่างดี  บาง
พ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ  บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย  เป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน  กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี  ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าอดีต  ดังนั้น  บุคลากรใน  อบต.  จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม  เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด  การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ต่อต้าน
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และไม่ต่อต้าน  อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่รุนแรงได้อย่างไร 

๔)  การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ  (Technology)  ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า  เช่น  การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  การฝึกอบรมจัดท าเว็บไซต์
องค์กร  เป็นต้น  ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ  มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของ  อปทง  ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน  เช่นการเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ  ผ่านช่อง
ทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์  เป็นต้น  หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า  ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  กฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา   

 ๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
  (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ  เป็นต้น) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มีข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา  โดยอิง
การคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ  อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑)  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ  อบต. 
 -  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 -  แนวโน้มการยกฐานะจาก  อบต.  เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 -  แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

 ๒)  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ  อบต. 
 AEC  หรือ  Asean  Economics  Community  คือ  การรวมตัวของชาติในอาเซียน  ๑๐  
ประเทศ  โดยมี  ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเชีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชา  บูรไน  
เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  จะมีรูปแบบคล้ายๆ  กลุ่ม  Euro  Zone  นั่นเอง  จะท าให้มี
ผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ  กับคู่ค้าได้มากขึ้น  และการน าเข้า  ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี  
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า  (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Asean  จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  
๒๕๕๘  ณ  วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย  AEC Blueprint  (แบบพิมพ์เขียว)  หรือแนวทาง
ที่จะให้  AEC  เป็นไปคือ 
 ๑.  การเป็นตลาดและฐานะการผลิตเดียวกัน 
 ๒.  การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 ๓.  การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 ๔.  การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไว้จ านวน  ๖  
ยุทธศาสตร์  ดังนั้น  จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  หรือการเข้าสู่  AEC  ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ  ดังนี้ 
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๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
 -  การศึกษา  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่า

ประเทศอ่ืนๆ  ในอาเซียน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  จึงได้เริ่มด้านสนับสนุน  ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 -  ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น  เช่น  อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน  เช่น  ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  เป็นต้น 

 -  วัฒนธรรม  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN  SOCIO-CULTURAL  
COMMUNITY)  มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ 
คือ  การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม  เช่น  มุสลิมมีอาหารที่เป็นของต้องห้าม  ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม  การ
ใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ  เป็นต้น 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การ
ส่งเสริมอาชีพ  การรวมกลุ่มอาชีพ  เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้า
มาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างาน  หรือการอ่ืนใด   

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
-  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากขึ้น ปัญหา

การแบ่งชนชั้น  ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า  อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น  
และอาจมี  พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง  สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนชั้นนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
  -   การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบขุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น  
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย  อีกทั้งอาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
  -  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น  โรคติดต่อที่ส าคัญ  ไม่ว่าเป็น  โรคเอดส์  
ไข้เลือดออก  SARs  ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ  ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย  การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว  มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน  การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  
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๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างานหรือ
การ อ่ืนใด  การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ส าคัญ  เช่น  ถนน  ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น  เป็นต้น 

 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น  อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น
ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย  อีกทั้ง  อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทย
และชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  หรือการขยายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ  ส่วนสาเหตุ
จากชาวต่างชาติ  อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การตัดไม้เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน  เช่น  อาจมีขยะข้ามแดน 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
การบริหารจัดการภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่ายิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต  อนุมัติ  ต่างๆ  ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ  จีน  เป็นต้น  เพ่ือการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติต้องการท านิติกรรมต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ  เช่น  การเสียภาษีบ ารุงท้องที่  การเสียภาษีป้าย  เป็น
ต้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการเป็น
ชาวต่างชาติ 
 
๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2557 – 2560) 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2557 – 2560 
 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ตั้งงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
๒๕๕๗ ๒๘,๓๒๐,๐๙๑.๕๑ ๒๔,๘๒๗,๗๒๑.๐๒ 
๒๕๕๘ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๓๓๓,๙๓๕.๓๕ 
๒๕๕๙ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕๖๐ ๔๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๑๓๓,๓๒๐.๐๙๑.๕๑ ๑๒๔,๑๖๑,๖๕๖.๓๗ 
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 1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๑.๒.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
โดยสรุปดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

๑. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ๒๙ ๒๘ ๒๖ ๑๖ ๒๖ ๒๒ 
๒. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๕ ๔ ๒ ๒ ๔ ๒ 
๓. สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๒๐ ๒๙ ๒๘ 
๔. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ๒๕ ๑๙ ๓๓ ๔ ๑๕ ๑๓ 
๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗ ๘ ๑๗ ๓ ๔ ๙ 

๖. การเมืองการบริกหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร ๑๖ ๑๔ ๒๔ ๔ ๘ ๑๓ 
รวม ๑๑๘ ๑๐๙ ๑๓๘ ๔๙ ๘๖ ๘๗ 

 
  สรุป   จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  ๒๕๕๗  ก าหนดไว้  
๑๑๘  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  ๔๙  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๕๓ 
   จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  ๒๕๕๘  ก าหนดไว้  
๑๐๙  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  ๘๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๙๐ 
   จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  ๒๕๕๙  ก าหนดไว้  
๑๓๘  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  ๘๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๐๕ 

2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้รับการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ  อบต.เลิงแฝก  เช่น 
  ๑.  การก่อสร้างถนนลาดยาง  ซ่อมแซมถนนลาดยาง  และการลงหินลูกรัง  เพ่ือซ่อมแซม
ถนนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการสัญจรไป-มา 
  ๒.  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนโดยการก่อสร้างประปา พร้อมหอ
ถังประปาส าหรับบริการประชาชน 
  ๓.  การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔.  การส่งเสริมการฝึกอาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้ กับระชาชน  
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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 2.2  ผลกระทบ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 
2560 
 

 ๑.  ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน  ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จ านวน  ๒๕  โครงการ  
แต่ปฏิบัติได้  ๔  โครงการ  ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 

 ๒.  การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
  ๑.  โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน  ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จ านวน  
๒๕  โครงการ  แต่ปฏิบัติได้  ๔  โครงการ  ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย  ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอัน  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผน  จัดท าแผนให้อยู่
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ  กล่าวคือ  ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะ
ทางการคลังของ  อบต. 
  ๒.  จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านที่  ๑  ด้านการบริหารจัดการ  ข้อ  ๒.๓  ก าหนดว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  เฉพาะปี  ๒๕๕๗  มาด าเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  จึงจะได้คะแนนเต็ม  ๓  คะแนน  จากตัวชี้วัดนี้  จะเห็นได้ว่า  อบต.เลิงแฝก  น าแผนปี  
๒๕๕๗  ไปปฏิบัติได้  ๔๙  โครงการจากที่ตั้งไว้  ๑๑๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๕๓  ซึ่งจะได้คะแนน
ประเมินจากกรวมส่งเสริมฯ  จ านวน  ๑  คะแนน  ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
จึงควรให้เพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้น 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ในทฤษฎีทางวิชาการจัดการ  ชี้ว่า  องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์การเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  ๔  
ประการ  (PEST) ตลอดเวลา  ซึ่งประกอบไปด้วย 
 (๑)  สิ่งแวดล้อมทางการเมือง  (Political  Environment) 
 (๒)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง  (Economic  Environment) 
 (๓)  สิ่งแวดล้อมด้านสังคม  (Social  Environment) 
 (๔)  สิ่งแวดล้อมดา้นวิทยาการใหม่  (Technology) 


