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สวนที่ 1 

บทนํา 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 มีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง  การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ   

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันจึงมีบทบาท อํานาจหนาที่อยางกวางขวางโดยมิเพียงจะมี

หนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ัน  แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป รวมถึงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย  และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถิ่นมี

สวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากข้ึน  ตลอดจนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน  ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   

   เทศบาลเมืองบุรีรัมยในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย     

ท่ีตองดําเนินการและจัดบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ี ไดตระหนักเห็นความสําคัญและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา รวมท้ังการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาล 

  โดยทั้งนี้  “การวางแผน”   (planning)   เปนกระบวนการการกําหนดทิศทางการบริหารงานของ

องคกร   โดยมีการกําหนดจุดหมาย  แนวทางการดําเนินงาน  และวิธีปฏิบัติที่สอดคลองเปนระบบ  ซ่ึงการวางแผน

ถือไดวาเปนกิจกรรมแรกของการบริหารงาน และเปนกิจกรรมที่สําคัญท่ีสุดอันจะสงผลใหการทํางานขององคกรบรรลุ

เปาหมายท่ีต้ังไว 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548   

  “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทํา

ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการ

ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

   แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดวาภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ   จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง    และภายใตแนวทางการพัฒนา

หนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

ในที่สุด 



2 

 

   ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา

สามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2   ประการ   คือ 

  1.  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ

โครงการ/กิจกรรม    รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

  2.  กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป    ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ

และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร   เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปไดตอไป 

  นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป   

โดยจะนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปมาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อให

กระบวนการการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน   โดย

ท้ังนี้สามารถจําแนกลักษณะกวาง ๆ ของแผนพัฒนาสามป   ไดดังตอไปน้ี 

  1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

  3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

  4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ   

รายจายประจําป 

2.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป   

   1.  เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ

จัดทํางบประมาณประจําป 

            2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.  เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ     ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

   4.  เพื่อใหการใชจายงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

   5.  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปน้ัน ๆ   วาเปนอยางไร   โดยจะตองสอดคลอง

และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคของการพัฒนา 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

2548  หมวด  3  ขอ  17  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามป  โดยมีข้ันตอน  ดังน้ี 

   (1)   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถ่ิน   กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับ

ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน 
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   (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  

ปญหา ความตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   (3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป   เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

   (4)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป        และประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 1. การเตรียมการจัดทําแผน 

 1)  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา       ควรเขาพบผูบริหารทองถ่ินเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค   

ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป        เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ

ตอไป   และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป   พ.ศ.........ถึง.........ผานปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหผูบริหารสวนทองถ่ินอนุมัติ    โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป   

และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

 2)  หนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ประชาคม 

 2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 1)  ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ปญหาความตองการของทองถิ่น   รวมทั้ง

สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 

 2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   ประชาคม

ทองถ่ินและสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรกใหเวทีการ

ประชุมรวมกันดังกลาว   คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาสมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป   เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 

  

 แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  (เม่ือครบรอบหน่ึงป)  ใหเวทีการประชุมรวมพิจารณา

ทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสม

หรือไม  ซึ่งในขั้นตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนว

ทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิ่มเติม

หรือตัดทอนลงได 

     3)  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตอง

ดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

  4)  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะตองมีการดําเนินการ

ดังนี้ 
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 4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 

 4.2 ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ

ชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

4.3  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป 

ไดอยางเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย 

เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเน่ืองนานกวา

สามป    ดังน้ัน    องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอเน่ือง

ไปในระยะยาวดวย 

 4.4   เน่ืองจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากําหนด

กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

 -  งบประมาณรายรับ - รายจาย  ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 

 -  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องน้ันๆ  

 -  ขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานบริหารจัดการ 

ท่ีดําเนินการไดเอง 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 1)  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน

ตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ัวไปแลว ยังจะตองวเิคราะหวา

ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ    ตองการขอมูลของหวงเวลา

ใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมไดอยาง

ถูกตองโดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล   ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก   เพื่อสามารถ

นํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได 

 2)  การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

 2.1   การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

 2.2   การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

 2.3   การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

 2.4   การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

 4.  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

 1)  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรการพัฒนา   มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคการ

พัฒนาของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป     

โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
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 2)  ในขั้นตอนน้ีท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะตองดําเนินการตาม

แนวทางท่ีคัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย         ซ่ึงที่ประชุมจะตองพิจารณาใน

ประเด็นดังตอไปน้ีดวยคือ 

 2.1   พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด

อยางรอบคอบ      เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวนซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการ 

 2.2   พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกัน 

และระหวางแนวทางการพัฒนา 

 2.3   พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงาน   และในดานของ

ผลการดําเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง   ๆ    ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 2.4   พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม 

 5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา   

ผูรับผิดชอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  ในปแรกของ

แผนพัฒนาสามป  เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

 6. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

 1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมีเคาโครง 

ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่  1   บทนํา 

สวนที่  2   สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

สวนที่  3   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

สวนที่  4   แนวทางการติดตามประเมินผล 

ภาคผนวก  ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

           ข  การประเมินคุณภาพของแผน  

 2)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 

 7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น 

เพือ่พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปเพื่อนําไปปฏิบัติ     รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น       คณะกรรมการ 

บริหารงานจังหวัดบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
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4.  ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาอยางรอบคอบ

ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและ

เปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร

การบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบดวย 

 1.  เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองและแหลงงบประมาณภายนอก 

รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย  

 2.  คน    ซ่ึงหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถิ่น  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ  ซึ่ง

จะมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนํา

ศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพฒันากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน   ใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการ

พัฒนาทองถ่ินดวย 

 3.  วัสดุอุปกรณ  หมายถึง  เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานท่ีที่จะสามารถนํามาใชในการบริหาร

จัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของ

สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน   และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

4. การบริหารจัดการ  เปนส่ิงท่ีจะชวยขับเคล่ือนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองศึกษาและนําไป

ปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

 
*********************************** 


