
ส่วนที่ 4  
การตดิตามและประเมินผล 

4.1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจา่ย  

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
   1.1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3) ยุทธศาสตร์  65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
   (5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
   (8) แผนงาน   5  คะแนน 
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5  คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
   คะแนน  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 
การพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  40  (80 คะแนน) 
 
4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการติดตามพิจารณาและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน  ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5  คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
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   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2559   5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailans  4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ  5 คะแนน 
   (11) การก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกันวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบส าหรบัติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(1) แบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน 
(2) แบบบัตรคะแนน  
(3) แบบมุง่วัดผลสมัฤทธ์ิ 
(4) แบบเชิงเหตุผล 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดข้ึน 
(7) แบบการประเมินแบบมสี่วนร่วม 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง 
(10) แบบประเมินตนเอง 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดข้ึน ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1)-(10) หรือ 

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicato : KPIs) 
 ผลกระทบ (Impact) 
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ในทางทฤษฏีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือ

องค์กร ภาคเอกชนจะพัฒนา  เติบโตและอยูร่อดได้ต้องมีการปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ  (PEST) ตลอดเวลา  ซึง่ประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political  Environment) 
2) สิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
3) สิงแวดล้อมด้านสงัคม (Social  Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 

 
   
 
 
 
 
 
       พัฒนา เติบโต อยูร่อด 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพ เทศบาลต าบลรังกาใหญม่ีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึง่ จึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้อง

มีความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังทีก่ล่าวมาแล้ว  
เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยูร่อดต่อไปได้  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัตงิานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดลอ้มทีจ่ะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ  ดังนี้ 

1) การปรับตัวใหเ้ข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดบั  

ได้แก่ การเมืองระดบัชาติ  และการเมืองระดับท้องถ่ิน  การเมืองระดบัชาติ  ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา ในส่วนของการเมอืงระดบัท้องถ่ินน้ัน ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออก
ได้เป็นหลายประเภท  เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรอื อบต. หรอืแม้กระทั่งการเมืองในระดบัหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลอืกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมูบ่้านนั้นๆ เป็นต้น 

 ในสภาพข้อเทจ็จริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ  
ยังมีอิทธิพลต่อการเมอืงในระดับทอ้งถ่ินอยูห่ลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถ่ินต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมอืงระดับชาติเพือ่ช่วยในการหาเสียง  การใหเ้งินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง

องค์การ 
(Organization) 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

วิทยาการ 
(Technology) 

เศรษฐกจิ 
(Economic) 
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มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเลือกให้เฉพาะท้องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกบัราชการส่วนกลาง เป็น
ต้น 
  ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนกัการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึง่ก็ขึ้นอยู่กบัสิง่แวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิง่อิทธิพลจากการเมืองระดบัชาติ ซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐทีม่ีต่อ อปท. ซึง่มักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี  กล่าวคือการรวม
อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่
จะปฏิบัตงิานใน เทศบาล จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องทราบความเคลือ่นไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหาร
จัดการ อปท.ใหเ้ข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ในส่วนของปจัจัยการเมืองระดับท้องถ่ินด้วยกันเองนั้น  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะตอ้งเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสนิใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถ่ิน  ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมอืงทอ้งถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.  และระดับหมู่บ้าน  เพราะการเมืองทอ้งถ่ินเหล่าน้ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้อง
มีผลกระทบตอ่ อปท.ไมท่างตรงกท็างอ้อม  ข้าราชการท้องถ่ินควรพยายามปรบัข้อเท็จจรงิในท้องถ่ินให้เข้ากบั
ระเบียบกฎหมายของรัฐ  ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถ่ิน ก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการทอ้งถ่ิน  ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย  ให้สามารถใช้ได้จริงตาม
สภาพและบรบิทแวดล้อมของท้องถ่ินน้ันๆ  จึงจะได้ช่ือว่าเปน็นักบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
อย่างแท้จริง 
 2) การปรับตัวเข้ากบัเศรษฐกิจ  (Economic Environment)  ที่เปลี่ยนแปลง 

 เมื่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไม่ดี  ท าให้ประชาชนยากจนเพิม่ขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่วาจะเป็นยาเสพติด ปัญหาโสเภณีของเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้อง
ในสิ่งทีส่ามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปญัหาได้อย่างยัง่ยืน  เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆ จากอปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกันระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่พยายามจ ากัดของเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเรื่องของการแจกของให้แกร่าษฎร 

อีกปัญหาหนึง่ประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะ
ต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรอืบางครัง้อาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กบันโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยาย ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสง่เสรมิ
ลักษณะนิสัยการพึง่พิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นทีพ่ึ่งแหง่
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ควรเป็นสิ่งส าคัญทีน่ักบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้
ความสนใจทีจ่ะสิง่เสรมิและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากบัสงัคม (Social Environment) ที่เปลีย่นแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัตงิานในแต่ละพื้นที่ก็

ต้องเผชิญกับสภาพทางสงัคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่
อาจเป็นสงัคมของคนครสิต์หรืออสิลาม บางพื้นที่เป็นสงัคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นทีเ่ป็นสังคมทุติยภูมิ 
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(ชมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกจิกรรมของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นอย่างดี 
บางพื้นทีป่ระชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นทีอ่าจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น 

สภาพของสงัคมไทยมกัเป็นสงัคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีแนวโน้มทีจ่ะก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี  
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนในสงัคมท้องถ่ินมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาล จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบทีม่าจากสาเหตุการกระจายอ านาจสูท่้องถ่ินทีส่่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสงัคม
ท้องถ่ินยุคปจัจบุัน  ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม  เพราะคงไม่มสีังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งทีเ่หมือนๆ กันได้หมด  การปฏิบัตงิานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงได้อย่างไร 
 4) การปรับตัวเข้ากบัวิทยาการใหม่ๆ  (Techonlogy) ที่เปลีย่นแปลง 
 ในปัจจบุันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็นประจ า เช่น การฝกึอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  การฝกึอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็น
ต้น ประกอบกับกรมสง่เสรมิฯ  มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยูทุ่กวัน  เช่น การเผยแพรห่นังสือสัง่การต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิ
เลกทรอนกิส์  เป็นต้น หากพนักงานท้องถ่ินให้ความส าคัญในการอ่านหนงัสอืสัง่การของกรมส่งเสริมฯ ทาง
อินเตอรเ์น็ตอยู่เป็นประจ า  ก็จะน ามาซึง่การบริหารงานทีม่ปีระสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ  กฎหมาย
หนังสือสัง่การที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

 เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยองิการคาดการณ์การพฒันา
ต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบตอ่ เทศบาล 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสง่ผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดบัภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
 AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงห์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์  กัมพูชา บรูไน เพื่อจะใหม้ีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  จะมรีูปแบบคล้ายๆ กลุม่ Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มผีลประโยชน์อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู้ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนกจ็ะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเช้า  
 Asean รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและมีผลเปน็รูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558  
ณ วันน้ันจะท าให้ภูมิภาคนน้ีเปลีย่นไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางทีจ่ะให้ 
AEC เป็นไปคือ  
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
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 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกนั 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 
 จากการที่เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์  ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดบัภูมิภาค  หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะสง่ผลกระทบต่อเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องให้ความส าคัญกับการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อ
บ้าน ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะทอ่งเที่ยว  คนท างานหรือการอืน่ใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่ าคัญ เช่น 
ถนน ป้ายจราจรทีม่ีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  - ปัญหาสงัคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนทีดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากข้ึน  ปัญหา
การแบ่งชนช้ัน  ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบง่ชนช้ันกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน  
และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง  สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพิ่มข้ึนอย่างมาก จากชนช้ันที่มปีัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไมรู่้กฎหมาย 
  - ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อทีส่ าคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์  
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก และโรคอื่นๆ ที่มผีลมาจากการเคลือ่นย้ายแรงงานเข้ามาในไทย เพราะการ
ควบคุมโรคบางประเทศยังไม่มปีระสิทธิภาพเท่ากับประเทศไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยง
ต่อการปนเปือ้น  การแพรร่ะบาดของโรคศัตรพูืชและโรคระบาดสัตว์  
  - การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่า
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ควรส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
ของเทศบาล และประชาชนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าโครงการเองหรือสง่บุคลการเข้ารบัการฝึกอบรม 
  - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ให้ความส าคัญกบัการจัดระเบียบชุมชนสงัคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝา่ฝืนกฎหมายจากข่าวต่างประเทศมากขึ้นทัง้โดย
ตั้งใจและไม่รู้กฎหมาย อีกทัง้อาจเกิดปญัหาอาชญากรรม ยาเสพติด  เพิ่มมากขึ้นจากการหลัง่ไหลของแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
  - ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอสิลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นบัถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน  
  - วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMONITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ทีส่ าคัญ 
คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มสุลมิมีอาหารทีเ่ป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจบัมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้าย
ในการสง่ของ หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสง่ไมสุ่ภาพ เป็นต้น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
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  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ การส่งเสริมอาชีพ 
การรวมกลุม่อาชีพ เพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยว คนท างาน หรอืการอื่นใด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องให้
ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรยีบร้อยมากขึ้น  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝา่ฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึน 
ทั้งโดยตั้งใจและความไมรู่้กฎหมาย อกีทั้ง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า  ด้วยสาเหตทุั้งทีเ่กิดจากคนไทย
และชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มข้ึนจากจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆ ชาติแล้วไม่มีที่ท ากิน จงึต้องบุกรุกพื้นทีส่าธารณะ  ส่วน
สาเหตุจากชาวต่างชาติ  อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น การตัดไม้เพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
  การบริหารจัดการต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ให้บรกิารในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ต้องบริการรวมเร็ว ลดข้ันตอน ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ  เพื่อ
สื่อสารกบัชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัรฐั เช่น การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารกบัผู้มาใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติได้ 
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