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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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)  จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
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   (3)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมนิผล
เชิงปริมาณและคุณภาพ  
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model  
ของ Kaplan & Norton   
   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
   (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  - เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย(Cost)เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
   - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
   - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ(Impact) 
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 3.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จากแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (การด าเนินการ การสนับสนุน การส่งเสริม การปูองกัน ) 
  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
  1.สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2.สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ(Economic Environment) 
  3.สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 
  4.สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ ๆ (Technology) 
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                                                                                         พัฒนา เติบโต อยู่รอด ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
  
  จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไป วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Politiczl  Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2  

ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมี
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง 
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคเดียวกันกับราชราชการส่วนกลาง เป็น
ต้น 
  ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบาลของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือการกระจายอ านาจ (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต. 
จึงจ าเป็นจะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท. ให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น 
ทุกฝุายจะต้องควรรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับ เพราะการเมือง
ท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมาย
อยากจะไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของราชการท้องถิ่น ที่
จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) อย่างแท้จริง 

องค์การ 
(Organization) 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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  2)การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอื่น ๆ ที่กระทบต่อ อปท. ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า สิ่งที่แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี 
และของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มขันของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเรื่องการ
แจกของให้แก่ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง กับ อปท เพราะต้องเอาเวลา
ไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่รับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพารัฐอยู่
ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
  ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก พ่ึงแห่ง
ตน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 
  3)การปรับตัวเข้ากับสังคม(Social Environment) 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน
แต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  
  สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะต้ดสิน
ก าหนดนโยบายตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็น
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่มีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือน ๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและ
ไม่ต่อต้าน อยฅู่คุ่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรง
ได้อย่างไร 
  4)การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ(Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมอยุ่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็ป
ไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมมีเว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หังสื่อสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการ
การสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ 
ทางอินเตอร์เน็ตอยุ่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1)การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 -รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 -แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 -แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 -สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่น 
 2)การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเชีย  
สิงคโปร์  อินโดนีเชีย ฟิลิปปิน กัมพูชา  บรูไน  เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะท าให้มี
อ านาจต่อรองต่าง ๆ กับคู้ค้ามากขึ้น 
 -การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 -การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 -การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม 
 -การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์  ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแม่นา ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเป็นฐานะนักท่องเที่ยว คนท างานหรือ อ่ืนๆ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ประเทศท่ีจ าเป็น ฯลฯ เป็นต้น 
 2.ยุทธศาสต์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 
 การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร  การส่งเสริม
อาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ พัฒนาการผลิต เพ่ิมคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน เพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน การท่องเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ และ
นอกระบบ อย่างรอบด้านเพ่ือคนในชุมชนต าบลหนองม่นามีการศึกษา อ่านออกเขียนได้ หลายภาษา 
นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
สนับสนุนด้านคุณธรรม  ด้านจริยธรรม  ด้านศีลธรรมอันดีในควบคู่กันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาคที่ยั้งยืน มั่นคง ทัดเทียมในระดับภูมิภาค 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างจิตส านึกในการ
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รักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในครัวเ รือนเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคด้านการท่องเที่ยว   องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แม่นาได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คนในชุมชน ให้คงอยู่เพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลายในต าบลเหมาะแก่การท่องเที่ยวระดับภูมิภาค  
 ด้านกีฬาและนันทนาการก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพที่แข็งแรงใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย  
 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็มีการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ไม่ว่า
จะเป็นการสาธารณสุข  การปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด นอกจากนั้นยังส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ในต าบลให้มีคคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับภูมิภาคและสากล 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 การเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคด้านการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัติย์ เพ่ือปกปูองสถาบัน เกิดความสามัคคี ในต าบล และเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มีขีดความสามารถในการบริการประชาชนใน
ระดับภูมิภาคให้ตอบสนองในการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ การอนุญาต 
อนุมัติ ต้องมีข้ันตอนที่รวดเร็ว รัดกุม ถูกต้อง ฉับไว และประทับใจในการบริการ 
 ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย เพ่ือการพัฒนาโดยคนในชุมชนเป็นหลัก มีส่วนร่วมในการบริหาร มองทิศทางในการพัฒนาที่
ก้าวหน้า มั่นคง ยั้งยืนทั้งต าบลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเป็นประชาธิไตย    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



115 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
-ประกาศแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 


