สวนทีไ 5
การติดตามละประมินผล
******
แ.การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย
วาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.โ5ไ่ กຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไโ พ.ศ.โ55้
ป็นบบทีไกาหนด฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ดานินการ฿หຌคะนนตามกณฑ์
ทีไกาหนดเวຌ ซึไงป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ดยดานินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหก
สิบวัน นับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย มีรายละอียดดังนีๅ
แ.นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนา
ทຌองถิไนสีไปี ประกอบดຌวย
แ.แขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน โเ คะนน
แ.โการวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ แ5 คะนน
แ.ใยุทธศาสตร์ ๆ5 คะนน ประกอบดຌวย
ิแี ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน แเ คะนน
ิโี ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด แเ คะนน
ิใี ยุทธศาสตร์จังหวัด แเ คะนน
ิไี วิสัยทัศน์ 5 คะนน
ิ5ี กลยุทธ์ 5 คะนน
ิๆี ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ 5 คะนน
ิ็ี จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะนน
ิ่ี ผนงาน 5 คะนน
ิ้ี ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 5 คะนน
ิแเี ผลผลิต/ครงการ 5 คะนน
คะนนรวม แเเ คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนา
ทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ ่เ ิ่เ คะนนี
โ.นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี
ประกอบดຌวย
โ.แ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา แเ คะนน
โ.โ การประมินผลการนาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ แเ คะนน
โ.ใ การประมินผลการนาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ แเ คะนน
2.4 ยุทธศาสตร์ละผนงาน แเ คะนน
โ.5 ครงการพัฒนา ๆเ คะนน ประกอบดຌวย
ิแี ความชัดจนของชืไอครงการ 5 คะนน
ิโี กาหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ 5 คะนน
ิใี ปງาหมายิผลผลิตของครงการีมีความชัดจนนาเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌ
ถูกตຌอง 5 คะนน
ิไี ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป 5 คะนน

ิ5ี ปງาหมายิผลผลิตของครงการีมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ 5 คะนน
ิๆี ครงการมีความสอดคลຌองกับThailand 4.0 5 คะนน
ิ็ี ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะนน
ิ่ี ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง
ยัไงยืนภาย฿ตຌหลักประชารัฐ 5 คะนน
ิ้ี งบประมาณ มีความสอดคลຌองกับปງาหมายิผลผลิตของครงการี 5 คะนน
ิแเี มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะนน
ิแแี มีการกาหนดตัวชีๅวัดิKPIีละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะ
เดຌรับ 5 คะนน
ิแโี ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 5 คะนน
คะนนรวม แเเ คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอน
การพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเมควรนຌอยกวารຌอยละ ่เ ิ่เคะนนี
3.นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนา
ทຌองถิไนสีไปีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ประดในการพิจารณา
แ.ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน โเ
โ.การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ แ5
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย ๆ5
ใ.แ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนิแเี
ใ.โ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดิแเี
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดิแเี
ใ.ไ วิสัยทัศน์ิ5ี
ใ.5 กลยุทธ์ิ5ี
ใ.ๆ ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ิ5ี
ใ.็ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ิ5ี
ใ.่ ผนงานิ5ี
ใ.้ ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวมิ5ี
3.10 ผลผลิต/ครงการิ5ี รวมคะนน แเเ
โ.การติดตามละประมินครงการ
ทศบาลตาบลคาปຆาหลาย ฿ชຌการติดตามละประมินผลครงการ ดย฿ชຌตัวบบวัดผล฿นชิง
ปริมาณละคุณภาพ ตามทีไจะกลาวตอเป฿นหัวขຌอทีไใ.และมีหลักการประมินผลครงการทีไสาคัญ คือ การ
ติดตามละประมินผลครงการวาบรรลุวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ฿นครงการทุกประการหรือเมอยางเร
ใ.สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นภาพรวม
ใ.แ การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ
ดย฿ชຌบบสาหรับติดตามละประมินผลชิงปริมาณละคุณภาพ
(1) บบตัวบงชีๅการปฏิบัติงานิPerformance Indicatorsี
(2) บบบัตรคะนนิScorecard Modelีหรือ Scorecard Modelของ Kaplan & Norton
(3) บบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ิResult Framework ModelิRFีี

(4) บบชิงหตุผลิLogical Modelี
(5) บบวัดกระบวนการปฏิบัติงานิProcess Performance Measuamet
SystemิPPMSีี
(6) บบการประมินดย฿ชຌวิธีการกຌปัญหาหรือรียนรูຌจากปัญหาทีไกิดขึๅน หรือ ProblemSolving Method
(7) บบการประมินบบมีสวนรวมิParticipatory Methodี
(8) บบการประมินผลกระทบิImpact Evaluationี
(9) บบการประมินความสีไยงิRisk Assessment Modelี
(10) บบประมินตนองิSelf- Assessment Modelี
(11) บบอืไนโทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกาหนดขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอยูภาย฿ตຌกรอบขຌอ ิแี ู
ิแเี หรือป็นบบผสมกใเดຌ
ชิงปริมาณิQuantityีชิงคุณภาพิQualityีผลทีไเดຌจริงโคืออะเร คา฿ชຌจายิCostี วลา
ิTimeี ป็นเปตามทีไกาหนดเวຌหรือเม
ประชาชนเดຌประยชน์อยางเรหรือราชการเดຌประยชน์อยางเร
วัดผลนัๅนเดຌหรือเม หรือวัดเดຌทาเหร ิKey Performance Indicator:KPIsี
ผลกระทบิImpactี
ไ.ขຌอสนอนะ฿นการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน฿นอนาคต
ไ.แ ผลกระทบนาเปสูอนาคต ิชน จะทา สนับสนุน สงสริม ปງองกัน อยางเร ป็นตຌนี
฿นทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชีๅวา องค์กรตางโเมวาจะป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคอกชนจะพัฒนา ติบตละอยูรอดเดຌตຌองมีการปรับตัว฿หຌขຌากับการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอม
ภายนอก ไ ประการิPESTีตลอดวลา ซึไงประกอบเปดຌวย
แ.สิไงวดลຌอมดຌานการมืองิPolitical Environmentี
โ.สิไงวดลຌอมดຌานศรษฐกิจิEconomic Environmentี
ใ.สิไงวดลຌอมดຌานสังคมิSocial Environmentี ละ
ไ.สิไงวดลຌอมดຌานวิทยาการ฿หมโิTechnologyี
สังคม
ิSocialี
การมืRyอง
ิPoliticalี
ศรษฐกิจ
ิEconomicี

องค์การ
ิOrganizationี

วิทยากร
ิTechnologyี

พัฒนา ติบต อยูรอด

จากผนภาพ ทศบาลตาบลคาปຆาหลาย มีฐานะป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึไง จึงมีความจาป็นทีไ
จะตຌองมีความสามารถ฿นการปรับตัว฿หຌขຌากับการปลีไยนปลงของสิไงวดลຌอมตางโ ไ ประการดังทีไ กลาว
มาลຌว พืไอ฿หຌองค์กรพัฒนาติบตละอยูรอดตอเป วัยทัศน์฿นการปฏิบัติงาน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตຌองวิคราะห์ตามสิไงวดลຌอมทีไจะปลีไยนปลงเปทัๅง ไ ประการ ดังนีๅ
1) การปรับตัว฿หຌขຌากับการมืองิPolitical Environmentี ทีไปลีไยนปลง
หากกลาวถึงการปกครองของเทย฿นปัจจุบัน อาจบงระดับการมืองออกป็น โ ระดับเดຌก
การมื อ งระดั บ ชาติ ละการมื อ งระดั บ ทຌ อ งถิไ น การมื อ งระดั บ ชาติ เดຌ  ก การมื อ งระดั บ รั ฐ บาล
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฿นสวนของการมืองระดับทຌองถิไนนัๅนยังสามารถบงยกยอยออกเดຌ
ป็นหลายประภท ชนการมืองของ อบจ. ทศบาล หรือ อบต. หรือมຌกระทัไงการมือ ง฿นระดับหมูบຌานทีไ
จะตຌองมีการลือกตัๅงผูຌ฿หญบຌานดยราษฎร฿นหมูบຌานนัๅนโป็นตຌน
฿นสภาพขຌอทใจจริ งปั จจุบั นละผลงานวิจั ยตางโทีไกีไยวขຌองตางชีๅวาการมืองระดับ ชาติ ยั งมี
อิทธิพลตอการมือง฿นระดับทຌองถิไนอยูหลายประการ ชนการลือกตัๅง฿นระดับทຌองถิไนตຌ องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการมืองระดับชาติพืไอชวย฿นการหาสียง การ฿หຌงินอุดหนุนฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนดยลือกตัๅง฿หຌฉพาะทຌองถิไนทีไป็นพรรคพวกดียวกันกับราชการสวนกลาง ป็นตຌน
฿นอนาคต อานาจหนຌาทีไละบทบาทของนักการมืองทຌองถิไนละขຌาราชการทຌองถิไนจะป็นอยางเร
นัๅน สวนหนึไงกใขึๅนอยูกับสิไงวดลຌอมทางการมืองดยฉพาะอยางยิไงอิทธิพลจากการมืองระดับชาติซึไงถายทอด
ออกมาป็นนยบายของรัฐทีไมีตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงมักสลับสับปลีไยนกันป็น โ กรณี กลาวคือ
การรวมอานาจการปกครองิCentralizationีหรือการกระจายอานาจการปกครองิDecentralizationีดังนัๅน
ผูຌทีไจะปฏิบัติงาน฿นทศบาลจึงจาป็นทีไจะตຌองทราบความคลืไอนเหวของนยบายรัฐบาลอยูตลอดวลา พืไอ
บริหารจัดการองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌขຌากับสภาวการณ์ดังกลาวทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลา
฿นสวนของปัจจัยการมืองระดับทຌองถิไนดຌวยกันองนัๅน ทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองจะตຌองขຌา฿จบทบาท
หนຌาทีไของตนอง ซึไงดยหลักการลຌวการตัดสิน฿จกาหนดนยบายควรป็นหนຌาทีไของฝຆายการมืองทຌองถิไน ทุก
ฝຆายควรตຌองรูຌความคลืไอนเหวละการปลีไยนปลงของการมืองทຌองถิไน฿นทุกระดับทัๅงระดับ อบจ. ทศบาล
อบต.ละระดับหมูบຌาน พราะการมืองทຌองถิไนหลานีๅมีความชืไอมยงสัมพันธ์กันละจะตຌองมีผลกระทบตอ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเมทางตรงกใทางอຌอม ขຌาราชการทຌองถิไนควรพยายามปรับขຌอทใจจริง฿นทຌองถิไน฿หຌ
ขຌากับระบียบกฎหมายของรัฐ ซึไง฿นบางครัๅงระบียบกฎหมายอาจเมหมาะสมกับสภาพปัญหาละความ
ตຌองการของคน฿นทຌองถิไนกใตຌองป็นหนຌาทีไของขຌาราชการทຌองถิไน ทีไจะประยุกต์฿ชຌกฎหมาย ฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌจริง
ตามสภาพละบริบทวดลຌอมของทຌองถิไนนัๅนโจึงจะเดຌชืไอวาป็นนักบริหารการปลีไยนปลงิChange Agentี
อยางทຌจริง
2) การปรับตัวขຌากับศรษฐกิจิEconomic Environmentีทีไปลีไยนปลง
มืไอสภาพศรษฐกิจดยรวมของประทศเมดี ทา฿หຌประชาชนยากจนพิไมขึๅนป็นสาหตุของปัญหา
อืไนโทีไกระทบตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตามมาเมวาจะป็นปัญหายาสพติด ปัญหาสภณีดใก ปัญหา
ประชาชนรียกรຌอง฿นสิไงทีไสามารถกຌเขปัญหาฉพาะหนຌามากกวาสิไงทีไกຌเขปัญหาเดຌอยางยัไงยืน ชน ตຌองการ
ผຌาหมกันหนาวฟรี สืๅอกันหนาวฟรี ละของฟรีอืไนโจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นตຌน ซึไงสวนทางกับ
ระบียบกฎหมายละการตรวจสอบอยางขຌมขຌนของสานักงานตรวจงินผนดิน ทีไพยายามจากัดขอบขตการ
ตัดสิน฿จขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นรืไองของการจกของ฿หຌกราษฎร
อีกปัญหาหนึไงของประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการมืองกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
พราะตຌองอาวลาเปทางานหางินพืไอปากทຌองของตนองกอนหรือบางครัๅงอาจมีสวนรวมตการรับงินลຌว

เปลงคะนนสียงลือกตัๅง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับนยบาย
ประชานิ ยมเปดยปริ ยายซึไงอาจส งผลกระทบ฿นทางลบ฿นระยะยาว ดยฉพาะอย างยิไงป็นการส งสริ ม
ลักษณะนิสัยการพึไงพิงรัฐอยูตลอดวลาของประชาชน ป็นตຌน
ดังนัๅน การสรຌางกระบวนทัศน์ิParadigmีทางความคิด฿หຌกประชาชนตามหลัก ตนป็นทีไพึไงหง
ตนละปรัชญาศรษฐกิจพอพียงควรป็นสิไงสาคัญทีไนักบริหารงาน อปท.ควร฿หຌความสน฿จทีไจะสงสริม
ละพัฒนา฿นประดในนีๅ
3) การปรับตัวขຌาสังคม ิSocial Environmentี ทีไปลีไยนปลง
ชุมชนตละชุมชนมีสภาพทางสังคมละวัฒนธรรมทีไตกตาง ดังนัๅน การปฏิบัติงาน฿นตละพืๅนทีไกใ
ตຌองผชิญกับสภาพทางสังคมละวัฒนธรรมทีไตกตางกัน ชน บางพืๅนทีไอาจป็นสังคมของคนพุทธบางพืๅนทีไ
อาจป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพืๅนทีไป็นสังคมปฐมภูมิิชุมชนชนบทีบางพืๅนทีไป็นสังคมทุติยภูมิ
ิชุมชน฿นมืองีบางพืๅนทีไประชาชน฿หຌความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.ป็นอยางดี บางพืๅนทีไประชาชนขาด
ความรวมมือ บางพืๅนทีไอาจป็นสังคมทีไประกอบดຌวยชนผาตางโมากมาย ป็นตຌน
สภาพของสั ง คมเทยมั กป็ น สั งคมอุ ป ถั มภ์ ผูຌ บ ริ ห ารทຌ องถิไน อาจมี นวนຌ มทีไ จะตัด สิ น กาหนด
นยบายเปตอบสนองตอกลุมญาติพีไนຌองของตน กลุมอืไนทีไพຌการลือกตัๅงมืไอเมเดຌรับการตอบทนสนองกใ
หาทางจมตี กอ฿หຌกิดความขัดยຌงทีไรุนรงขึๅน฿นสังคมทຌองถิไนมากกวา฿นอดีต ดังนัๅน บุคลากร฿นทศบาลจึง
จาป็นทีไจะตຌองขຌา฿จผลกระทบทีไมาจากสาหตุการกระจายอานาจสูทຌองถิไนทีไสงผลดยตรงตอความสามัคคี฿น
สังคมทຌองถิไนยุคปัจจุบัน ตຌองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดยຌง฿นสังคม พราะคงเมมีสังคม฿ด฿น
ประทศเทยทีไจะมีคนทีไชอบสิไงทีไหมือนโกันเดຌหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการหในดຌวย เมหในดຌวย
ตอตຌานละเมตอตຌาน อยูคูกับสังคมประชาธิปเตยสมอสาคัญพียงตวาสามารถลดระดับหรือกຌเขความ
ขัดยຌงทีไรุนรงนัๅนเดຌอยางเร
4) การปรับตัวขຌากับวิทยาการ฿หมๆ ิTechnologyี ทีไปลีไยนปลง
฿นปัจจุบันกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนมีนยบายสงสริมการพัฒนาบุคลากรดยการฝຄกอบรมอยู
ประจา ชน การฝຄกอบรมการ฿ชຌคอมพิวตอร์ปรกรมตางโการึกอบรมการจัดทาวຍบเซต์องค์กร ป็นตຌน
ประกอบกับกรมสงสริมฯมีวຍบเซต์ผยพรขຌอมูลขาวสารตางโทีไจาป็นละกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานของ
อปท.ทีไปรับปรุง฿หຌทันสมัยอยูทุกวัน ชน การผยพรหนังสือสัไ งการตางโผานชองทางการสารบรรณอิลกทรอ
นิกส์ ป็นตຌน หากพนักงานทຌองถิไน฿หຌความสาคัญ฿นการอานหนังสือสัไงการของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
ทางอินตอร์นตอยูป็นประจา กใจะนามาซึไงการบริหารงานทีไมีประสิทธิภาพละเมขัดตอระบียบ กฎหมาย
หนังสือสัไงการทีไปลีไยนปลงเปอยูตลอดวลา
ไ.โ ขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ผลการการพัฒนาิรวมถึงองค์ประกอบสาคัญของขຌอมูลพืไอนาเปสู
ขຌอสนอนะ ป็นตຌนี
ทศบาลตาบลคาปຆาหลาย มีสังกต ขຌอสนอนะ ผลการพัฒนา ดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ตางโอยูภาย฿ตຌสิไงวดลຌอมภายนอกตาง ดังตอเปนีๅ
1) การปลีไยนปลง฿นประทศทีไจะสงผลกระทบตอทศบาล
ูรัฐธรรมนูญฉบับ฿หมจะสงผลตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอยางเร
ูนวนຌมการยกฐานะจาก อบต.ป็นทศบาลทัไวประทศ
ูนวนຌมการควบรวมองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ูการพิไมขึๅนหรือลดลงของการจัดสรรงินงบประมาณ฿หຌ อปท.
โี การปลีไยนปลง฿นระดับภูมภาคทีไจะสงผลกระทบตอทศบาล

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติ฿นอาซียน แเ ประทศ
ดยมี เทย พม า ลาว วีย ดนาม มาลซี ย สิ งคปร์ อิน ดนิ ซี ย ฟຂ ลิ ป ปຂ น ส์ กัม พู ช า บรู เ น พืไอ ทีไจ ะ฿หຌ มี
ผลประยชน์ทางศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปบบคลຌายโกลุม Euro Zone นัไนอง จะทา฿หຌมีผลประยชน์อานาจ
ตอรองตางโกับคูคຌาเดຌมากขึๅน ละการนาขຌา สงออกของชาติ฿นอาซียนกใจะสรี ยกวຌนสินคຌาบางชนิดทีไตละ
ประทศอาจจะขอเวຌเมลดภาษีนาขຌา ิรียกวาสินคຌาออนเหวี
Asean จะรวมตัวป็น ประชาคมศรษฐกิจ อาซียนละมีผลป็นรูปธรรม ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม
โ55่ ณ วันนัไนจะทา฿หຌภูมิภาคนีๅปลีไยนปลงเปอยางมากดย AEC Blueprint ิบบพิมพ์ขียวีหรือนวทาง
ทีไจะ฿หຌ AEC ป็นเปคือ
แ.การป็นตลาดละฐานการผลิตดียวกัน
โ.การป็นภูมิภาคทีไมีขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ใ.การป็นภูมิภาคทีไมีการพัฒนาทางศรษฐกิจทีไทาทียมกัน
ไ.การป็นภูมิภาคทีไมีการบูรณาการขຌากับศรษฐกิจลก
จากการทีไทศบาลตาบลคาปຆาหลาย เดຌกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เวຌจานวน ๆ ยุทธศาสตร์
ดังนัๅน จึงวิคราะห์การปลีไยนปลง฿นระดับภูมิภาค หรือ การขຌาสู AEC ทีไจะสงผลกระทบตอทศบาลตาบล
คาปຆาหลาย ฿นยุทธศาสตร์ตางโดังนีๅ
แ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียงละขจัดปัญหาความยากจน
การขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECีของเทย ทา฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยฉพาะ
อยางยิไงทศบาลตาบลคาปຆาหลาย ตຌอง฿หຌความสาคัญ฿นการพัฒนาศรษฐกิจ การสงสริมอาชีพ การรวมกลุม
อาชีพดยฉพาะจังหวัดมุกดาหารยังป็นพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษมีพืๅนทีไติดตอกับขวงสะหวัน นะขต ประทศ
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว พืไอรองรับการหลัไงเหลการขຌามาของประชากรประทศพืไอนบຌานเม
วาจะขຌามา฿นฐานะนักทองทีไยว คนทางาน หรือการอืไน฿ด
โ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ
การขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECีของเทย ทา฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยฉพาะ
อยางยิไงทศบาลตาบลคาปຆาหลายตຌอง฿หຌความสาคัญกับการจัดระบียบชุมชนสังคมละความสงบรียบรຌอย
มากขึๅน นืไองจากกฎหมายละวัฒนธรรมของตละชนชาติอาจมีความตกตางกัน ดังนัๅน อาจมีการฝຆาฝน
กฎหมายจากชาวต า งประทศ฿นเทยมากขึๅ น ทัๅ ง ดยตัๅ ง ฿จละความเม รูຌ ก ฎหมาย อี กทัๅ ง อาจกิ ด ปั ญ หา
อาชญากรรม ยาสพติด พิไมมากขึๅนจากการหลัไงเหลของรงงานตางดຌาวทีไขຌามาทางาน฿นเทยมากขึๅน ปัญหา
ดຌานสาธารณสุขทีไสาคัญคงหนีเมพຌนรคติดตอสาคัญเมวาจะป็นรคอดส์ เขຌลือดออก SARsเขຌหวัดนกละ
รคอืไน โทีไมีผ ลกระทบจากการคลืไ อนยຌ ายรงงานขຌามา฿นเทย การคຌามนุ ษย์ละการทองทีไยว มีความ
ปนป้อน การพรระบาดของรคศัตรูพืชละรคระบาดสัตว์
ใ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา การกีฬานันทนาการละสงสริมประพณีวัฒนธรรม
การขຌาสู ประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECีของเทย ทา฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตຌอง฿หຌ
ความสาคัญดยฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษยังป็นภาษาทีไคนเทยมีความชีไยวชาญ฿นการสืไอสารนຌอยกวา
ประทศอืไนโ฿นอาซียน ละยังมีศาสนาอาจกิดความขัดยຌง฿นการผยพรศาสนาของชาวตางชาติทีไดิน
ทางขຌามา฿นประทศเทยมากขึๅน ชน การผยพรศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทัไงกัน
ระหวางผูຌนับถือศาสนาทีไตกตางกัน นอกจากนีๅวัฒนธรรม ประชาสังคมละวัฒนธรรมอาซียน มีผนการ
ปฏิบัติการดຌานสังคมละวัฒนธรรมอาซียนระบุ฿นผนปฏิบัติการวียงจันทร์ทีไสาคัญ คือการพัฒนามนุษย์การ
สรຌางอัตลักษณ์อาซียน ตຌองสรຌางความตระหนักรูຌถึงความตกตาง฿นมรดกทางวัฒนธรรม ชน มุสลิมมีอาหาร

ทีไป็นขຌอหຌาม ตามธรรมนียมบรูเนเมมีการจับมือกับพศตรงขຌาม การ฿ชຌมือซຌาย฿นการสงของหรือนามบัตร
฿หຌกชาวมุสลิมถือป็นสิไงเมสุภาพ ป็นตຌน
ไ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลงนๅา ละครงสรຌางพืๅนฐาน
การขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECีของเทย ทา฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยฉพาะ
อยางยิไงทศบาลตาบลคาปຆาหลาย ตຌอง฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน พืไอรองรับการหลัไงเหล
ขຌามาของประชากรประทศพืไอนบຌานเมวาจะขຌามา฿นฐานะนักทองทีไยว คนทางาน หรือการอืไน ฿ด การ
พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทีไสาคัญ ชน ถนน ปງายจราจรทีไมีภาษาอังกฤษละภาษาตางประทศทีไจาป็น ป็นตຌน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร
การบริหารภาครัฐตຌองรงรัดพัฒนา฿หຌตอบสนองการ฿หຌบริการ ดยฉพาะอยางยิไงการ฿หຌบริการ฿น
ดຌานการอนุญาต อนุมัติตางโซึไงตຌองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน ป็นตຌน พืไอสืไอสารกับชาวตางชาติทีไตຌองการทา
นิติกรรมตางโซึไงกีไยวกับรัฐ ชน การสียภาษีบารุงทຌองทีไ การสียภาษีปງาย ป็นตຌน อีกทัๅงจຌาหนຌาทีไภาครัฐ
จาตຌองพัฒนาการ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿หຌอยู฿นระดับทีไสืไอสารกับผูຌ฿ชຌบริการทีไป็นชาวตางชาติ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
การขຌาสู ประชาคมศรษฐกิจอาซียนิAECีของเทย ทา฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตຌอง฿หຌ
ความสาคัญกับการจัดระบียบชุมชนสังคมละความสงบรียบรຌอยมากขึๅนนืไ องจากกฎหมายละวัฒนธรรม
ของตละชนชาติอาจมีความตกตางกัน ดังนัๅนอาจมีการฝຆาฝนกฎหมายจากชาวตางประทศ฿นเทยมากขึๅนทัๅง
ดยตัๅง฿จละความเมรูຌกฎหมายอีกทัๅง อาจกิดปัญหาการบุกรุกพืๅนทีไปຆา ดຌวยสาหตุทัๅงทีไกิดจากคนเทยละ
ชาวตางชาติ สาหตุทีไกิดจากคนเทยคือการพิไมขึๅนของจานวนประชากรทา฿หຌทีไทากินเมพียงพอตอความ
ตຌองการ หรือการขายทีไดิน฿หຌนายทุนตางชาติลຌวเมมีทีไทากินจึงตຌองบุกรุกพืๅนทีไสาธารณะ สวนสาหตุจาก
ชาวตางชาติ อาจมีนายทุนขຌามาทาลายทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ชน การตัดเมຌพืไอผลประยชน์
ทางศรษฐกิจ มลพิษจากขຌอสียขຌามดน ชน อาจจะมีขยะขຌามดน

ึึึึึวิธีคิดคานวณประชากรหนานน/พืๅนทีไทัๅงหมดึึึึ

