บทที่ ๑
บทนํา
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดถายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะที่จําเป1น และรายไดที่รัฐจัดเก็บใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น การดําเนินการบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก ๆ ดานใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป1นกลไกที่สําคัญที่ทําใหการบริหาร
เป1นรูปแบบและมีทิศทางการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะสงผลใหเทศบาล
ตําบลสามารถดําเนินการบริหารเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ แกป:ญหาไดถูกจุด อันเกิดประโยชนแกสวนรวม
และทําใหบรรลุตามความมุงหมายประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกํ าหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ดํ าเนิ นการจัดทํา แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่ง หมายถึง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด
ยุ ท ธศาสตร และแนวทางการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ซึ่ ง แสดงถึ งวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอและแผนชุมชน” เป1นแผนระยะยาวเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แตไมไดกําหนด
หวงระยะเวลาของแผนยุ ทธศาสตรการพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นไว ดั งนั้ น การกํ า หนดหวง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงขึ้นอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการให
เกิดขึ้นในอนาคตขางหนายาวนานเพียงใดประกอบกับขอมูลป:ญหาที่ตองการแกไขประกอบกัน
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป1นกระบวนการกําหนดทิศทางใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเป1นระบบ ทั้งนี้ตองสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถิ่น ป:ญหา และความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป1นอยางยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเป1นแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
เป1นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงค
ไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงเป1นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถิ่น
ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการ
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเป1นระบบ ทั้งนี้เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําไปสูการแกไขป:ญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
เนื่ อ งจากเทศบาลตํ า บลปรุ ใ หญ ไดกํ า หนดระยะเวลาของแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาไวโดยมี
ระยะเวลาสุดทายของแผนยุทธศาสตรพัฒนา คือ ปA พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการจัดทําแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเป1นเครื่องกําหนดทิศทางการพัฒนา เทศบาลตําบล
ปรุใหญ จึงไดดําเนินการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒) ขึ้นเพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและระยะเวลาใหครอบคลุมแผนพัฒนาสามปA โดยพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาวาควรจะตองปรับปรุง แกไขหรือคงไวในประเด็นใด โดยใช
หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุ ทธศาสตรการพั ฒ นา เป1 น แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ที่ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เป1นการแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีคือ เป1นลักษณะของการกําหนดวิธีการดําเนินงานลวงหนา
วาในแตละจุดหมายของการพัฒนาจะดําเนินการโดยวิธีการใดและมีการกําหนดจุดมุงหมายที่ตองการจะบรรลุ
ไดอยางชัดเจน ทั้งดานคุณภาพ ปริมาณ กลุมเปIาหมายและเวลา เป1นการทํางานในเชิงรุกที่มุงจะเขาไปเอาชนะ
ป: ญ หาและอุ ป สรรครวมทั้ งปI อ งกั น มิ ใ หเกิ ด ป: ญ หาอุ ป สรรคซ้ํ า ซอนขึ้น มาอี ก โดยการอาศั ย ขอมู ล ในอดี ต
สภาวการณในป:จจุบัน และแนวโนมในอนาคต ตลอดถึงศักยภาพขององคกรและระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ
ตลอดทั้งความจําเป1นเรงดวนประกอบการพิจารณา เป1นรูปแบบที่สามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุถึงเจตนารมณได
จริง โดยแนวทางการดําเนินการของแผนจะตองมีความเป1นไปไดในทางปฏิบัติและตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เป1 น จริ ง และอยู บนหลั กเหตุ แ ละผล เป1 น รู ป แบบปฏิ บั ติ สั ม พั น ธที่ ดี ร ะหวางองคกรและสิ่ ง แวดลอม แผน
ยุทธศาสตรจะตองมีความยืดหยุนหรือปรับปรุงไดงาย เพื่อใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมหรือ
ป: จ จัย ภายนอกที่ ส งผลกระทบตอการปฏิบั ติง านขององคกร และเป1น เครื่ องมือในการยึ ด โยงคานิ ย มและ
วัฒนธรรมองคกรเขาดวยกัน ผูปฏิบัติงานในองคกรมีความรูสึกที่จะตองรวมกันปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกัน
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุ ทธศาสตรการพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น เป1นกระบวนการกํ า หนดทิ ศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปIาหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลอยางเป1นระบบ สอดคลองกับ
ศักยภาพ ป:ญหาและความตองการของชุมชน เพื่อใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ บรรลุตามเปIาหมาย
โดยสามารถแกไขป:ญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ครอบคลุมทุกดาน ดังนั้นเทศบาล
ตําบลปรุใหญ จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้นเพื่อ
๑.๒.๑ เพื่อเป1นกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของเทศบาลตําบลปรุใหญ
๑.๒.๒ เพื่อใหการพัฒ นาทองถิ่ นมี ทิศ ทางสอดคลองกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชนและนโยบายในการ
พัฒนาทองถิ่น
๑.๒.๓ เพื่ อ ใหสามารถนํา ไปสู การแกไขป: ญ หาและสนองตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
๑.๒.๔ เพื่อเป1นกรอบในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปA
๑.๒.๕ เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๖ ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาไวดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบป:ญหาความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกั บสภาพพื้นที่ เพื่อนํา มากํา หนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
๔. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ในการจัดทําแผนมีคณะกรรมการที่ดําเนินงานดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เป1นองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผัง
เมือง ป:ญหาของทองถิ่นและใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
ระดมป:ญหาและขอคิดเห็นในการพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาตอไป
๓. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ เป1นองคกรที่ทําหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
ทองถิ่นหลังจากคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาแลว
๔. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เป1นองคกรที่ทําหนาที่ในการประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของทองถิ่น
กับองคการบริหารสวนจังหวัด เป1นองคกรที่ทําหนาที่ กําหนดกรอบ ทิศทาง แนวทาง รวมทั้ งประสานการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจังหวัด อําเภอ
ตรวจสอบวิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด และใหความเห็นชอบ
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหรือแผนพัฒนาสามปAขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด รวบรวมขอมูล
ขององคกรปกครองเพื่อประโยชนในการประสานแผน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น อาจมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาให
คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอํา เภอเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนไดภายใตการกํา หนดกรอบนโยบายแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนกําหนด
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เป1นองคกรที่ทําหนาที่กําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปAละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปA

สําหรับองคประกอบขององคกรในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา (ยกเวนคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ “ไตรภาคี” โดยมีองคประกอบจากตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวแทนของราชการบริหารสวนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้งสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานทองถิ่น
ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรมีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการจัดทําโครงการเพื่อเสนอใหผูบริหารอนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข-อมูลและป/ญหา
รวบรวมขอมูลและป:ญหาของทองถิ่น โดยนําแผนชุมชนมาใชพิจารณาประกอบพรอมกับ
จัดลําดับความสําคัญของป:ญหา
ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณพัฒนาของท-องถิ่นในป/จจุบัน
ประเมินสถานภาพของทองถิ่นในป:จจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis โดยการ
วิเคราะหถึงโอกาส และสภาวะคุกคามหรือขอจํากัด รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถิ่น ซึ่งเป1น
การพิจารณาถึงป:จจัยภายในและภายนอก
SWOT analysis
S
W
ภายใน
Strength : จุดแข็ง
Weak : จุดออน
O
T
ภายนอก
Opportunity : โอกาส Threat : อุปสรรค
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท-องถิ่น
เป1นการนําขอมูลจากขั้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๓ มากําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการ
พัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพในอุดมคติ ซึ่งเป1นจุดหมายที่ตองการให
เกิดขึ้นในอนาคต อันเป1นการตอบคําถามที่วา ทองถิ่นตองการอะไรในอนาคต
ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายใน
การดํา เนิน งานที่เกี่ย วกับ การบริหารและการจั ดการบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิ ดเกี่ย วกั บองคกรหรื อ
ภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป1น
ขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรื อขอบเขตของกิ จกรรมที่มุงเนนเป1นพิเศษที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ ๕ การกําหนดจุดมุ6งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป1นการนําเอาวิสัยทัศนและภารกิจหลักมาพิจารณากํา หนดจุด มุงหมายเพื่อเป1นการ
กําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจหลักที่
กําหนดไว
ขั้นตอนที่ ๖ การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาท-องถิ่น
เป1นการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะตอง
ทําแลวเพื่อนําทองถิ่นไปใหบรรลุความตองการที่จะเป1นในอนาคต

ขั้นตอนที่ ๗ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนา
โดยอาศั ย พื้ นฐานการวิ เคราะห SWOT แลว ขั้ นตอนตอไปคื อการกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาทองถิ่ น
ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นหมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรวาจะกาวไปสูเปIาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร จะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร
ขั้นตอนที่ ๘ การกําหนดเป:าหมายการพัฒนาท-องถิ่น
เป1น การกํา หนดปริ มาณหรือจํ า นวนสิ่ งที่ต องการใหบรรลุ ใ นแตละแนวทางการพั ฒนา
ภายในเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ ๙ การอนุมัติและประกาศใช-แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น นํ า ผลที่ ไ ดจากขั้ น ตอนที่ ๑
ถึงขั้นตอนที่ ๘ มาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
๒. ทองถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ผูบริหารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
๔. แนวทางพัฒนาเป1นการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
๕. การพัฒนามีประสิทธิภาพมีทิศทางการพัฒนาเทศบาลตําบลที่แนนอนและบรรลุ
วัตถุประสงค
๖. ใชเป1นกรอบหรือแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปA
๗. ทําใหการบริหารจัดการงานในเทศบาลตําบลเป1นไปอยางมีระบบ โปรงใสและตรวจสอบได
๘. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได

