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สรุปผลการพัฒนาสรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมาทองถิ่นในปที่ผานมา  

 

3.1 สรุปสถานการณพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง(S: Strength) 

 จุดแข็ง คือ ขีดความสามารถ หรือ ทรัพยากรที่อยูในเขต ซึ่งสามารถนํามาใชจัดการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน 

พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

จุดออน(W: Weakness) 

 จุดออน คือ ความผิดพลาด หรือขอดอยที่อยูในเขต ซึ่งมีผลทําใหมิอาจบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว 

โอกาส(O: Opportunity) 

 โอกาส คือ สถานการณ/สิ่งแวดลอม ภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูล/สนับสนุนตอแนวทางการพัฒนา 

อุปสรรค(T: Threat) 

 อุปสรรค คือ สถานการณ/สิ่งแวดลอม ที่มีผลเสียหาย สงผลทางลบตอการทํางาน หรืออาจเปนขอจํากัด 

สวนที่สวนที่  33  

โอกาส 

อปุสรรค 

จุดอ่อน จุดแข็ง 

ใชพ้นัธมิตร 

ปรับปรุง 

ลดถอย 

ตั้งรับ รอโอกาส 

สุขุมรอบคอบ 

ดาํเนินการเอง 

ขยายงาน 

ประเดน็ 

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลลาดหญาดวยเทคนิค องคการบริหารสวนตําบลลาดหญาดวยเทคนิค SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss  
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จุดแข็งจุดแข็ง((SS)) จุดออนจุดออน((WW)) 

1. ระบบการบริหาร 

     - มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 

     - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

     - มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

 

2. ขอมูล 

     -  

3. อัตรากําลัง(พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 

     - ไดรับการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

4. งบประมาณ 

     - การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

 

5. ศักยภาพของชุมชน 

     - เปนแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศสมัยสงคราม

เกาทัพ 

     - ที่ตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรี (หางจากอําเภอ

เมืองฯประมาณ 20 กิโลเมตร) สะดวกตอการติดตอราชการ    

     - มีเสนทางที่เปนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

ไดแก นํ้าตกเอราวัณ นํ้าตกไทรโยค เขื่อนศรีนครินทร ฯลฯ 

     - มีคลองสงนํ้าอํานวยความสะดวกตอการทําการเกษตร 

     - มีการจัดตั้งกลุมตางๆ เชน กลุมแมบาน กลุมออมทรัพย 

ฯลฯ 

     - มีสถานประกอบการ เชน สนามกอลฟ โรงแรมตางๆ ทํา

ใหประชาชนมีอาชีพ และองคการบริหารสวนตําบลมีรายไดจาก

การจัดเก็บภาษีมากขึ้น 

      - เปนที่ตั้งของสถานที่ถายทําภาพยนตรซ่ึงเปนที่รูจักของ

คนทั่วไป 

     - มีโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ 

1. ระบบการบริหาร 

     - กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไข

ตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

     - พื้นที่รับผิดชอบมาก(ประมาณ 71,512 ไร หรือประมาณ 

114 ตารางกิโลเมตร)ยากตอการพัฒนา 

2. ขอมูล 

     - การจัดเก็บขอมูลยังไมสมบูรณครบถวน 

3. อัตรากําลัง(พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 

     - บุคลากรไมเพียงพอ 

4. งบประมาณ 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ

ขนาดใหญ 

 5. ศักยภาพของชุมชน 

     - ปญหาสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน 

ไฟฟา ประปา ยังตองพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและ

นักทองเที่ยว 

     - ประชาชนสวนใหญขาดความรูความสามารถในดาน

เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 

     - ขาดการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนา 

     - ขาดศูนยรวมการจําหนายและกระจายสินคา 

      

 

 

 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     - มีแมนํ้าแควใหญไหลผาน สะดวกตอการทําการเกษตร 

และเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจสนามกอลฟ โรงแรมตางๆ 

     - มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสมที่จะเปนเมือง

นาอยู นาอาศัย และนาทองเที่ยว 

      

6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

      - ปญหาการกําจัดขยะที่ไมเปนระบบ เปนการทําลาย

ส่ิงแวดลอมและทัศนียภาพที่สวยงาม  
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จุดแข็งจุดแข็ง((SS)) จุดออนจุดออน((WW)) 

 

 

 

 

 

 

โอกาสโอกาส((OO))  อุปสรรคอุปสรรค((TT))  

     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่

หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและ

สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     - มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจมาลงทุน

ในพื้นที่มาก 

     - แนวโนมการทองเที่ยวของโลกเนนการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษและเชิงสุขภาพ 

     - สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับ

ภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

     - การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจํานวน

ประชากรภายในเขต อบต. อยางรวดเร็วสงผลใหประชาชนมี

ระดับความตองการบริการดานสาธารณูปโภคสูงขึ้น ทําใหไม

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง

ครอบคลุมและทั่วถึง 

     - มีสวนราชการขนาดใหญอยูในพื้นที่ทําใหการพัฒนามี

ความซับซอนมากยิ่งขึ้น 

     - มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพื่อหวัง

ผลตอบแทนในระยะส้ัน 

     - มีปญหาภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย และภัยแลง  

     - ตลาดสินคาเกษตรมีความตองการไมแนนอน 

 

 

 

รายงานโครงการท่ีเบิกจาย ป 2553 

อบต.ลาดหญา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

ช่ือโครงการ 
เบิกจาย 

(บาท) 

การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน 

1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายหนาแฟลตถึงเขตติดตอ อบต.หนองบัว  หมูที่ 1 467,000.00 

2. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตซอยมิตรสามัคคี 1/1,1/2,1/3 หมูที5่ 98,000.00 

3. โครงการปรับปรุงทอเมนประปาหมูบานทาหวี หมูที่4 55,000.00 
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4. อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  คาขยายเขตไฟฟาของระบบประปาหมูบานจันอุย  35,937.02 

5. โครงการติดตั้งมิเตอรระบบประปาหมูบานจันอุย หมูที่ 5 15,383.00 

6. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยพระยาแสนยากร 4 หมูที่ 1 757,000.00 

7. โครงการกอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีตรอบเมรุวัดเย็นสนิท หมูที่ 5 475,000.00 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางไค ศรีเจียม หมูที่ 5  349,500.00 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายธีรศักดิ์ หมูที่ 6 123,000.00 

10. อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคตําบลลาดหญา  คาใชจายการติดตั้งมิเตอร ประปาหมูบานจันอุย   15,383.00 

การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

11. โครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณเรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอย" และ  เรื่อง "การกอสรางระบบ

ประปาฯ" 
62,770.00 

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

12. สนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลลาดหญา  8,074.00 

13. จัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง และทอ PVC เสนผาศูนยกลางขนาด 10 น้ิว 900,000.00 

ช่ือโครงการ 
เบิกจาย 

(บาท) 

14. อุดหนุนเพื่อกอสรางศาลสมเด็จพระนเรศวร  และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโบราณสถานดอนเจดีย  38,000.00 

15. อุดหนุนงบประมาณกอสรางอาคารหอประวัติสมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  40,000.00 

16. โครงการชาวกาญประสานใจ เทิดไทองคราชันย  20,000.00 

17. โครงการปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2553 57,000.00 

18. โครงการจัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมอาชีพ  479,950.00 

19. โครงการฝกอบรมและสงเสริมความรูทางการเกษตร  69,900.00 

20. บํารุงรักษาและปรับปรุงคลองสงนํ้าดวยพลังงานไฟฟา บานจันอุย หมูที่  5 109,300.00 

การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

21. อุดหนุนตามโครงการสรางสรรคสืบสานดนตรีพื้นบาน(โปงลาง)ของโรงเรียนบานหนองแก(สามัคคีวิทยา)  40,000.00 

22. จัดซ้ือวัสดุกีฬาประจําหมูบาน หมูที่ 1-7  70,000.00 

23. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลตานยาเสพติดเฉลิมพระเเกียรติ   110,000.00 

24. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นกาญจน ตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 8 พ.ศ.2553 9,560.00 

25. โครงการเขารวมการแขงขัน "กีฬา อปท.เมืองกาญจนประสานสัมพันธ" ครั้งที่  13 พ.ศ.2553 203,921.00 

26. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ณ สวนสาธารณะกองพลทหารราบที่ 9 และสวนสาธารณะ

กรมทหารราบที่ 19 
519,000.00 

27. โครงการกอสรางลานกีฬา(สนามเปตอง) ณ บานพักทหารพราน หมูที่ 2 206,000.00 

28. อุดหนุนตามโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนตําบลลาดหญา  ประจําป พ.ศ.2553 50,000.00 



        

              แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)อบต.ลาดหญา  

 
 

31 

29. อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนฯโครงการจัดการแขงขันกีฬา  อปท.เมืองกาญจนประสานสัมพันธครั้ง

ที่ 13  
10,000.00 

30. อุดหนุนตามโครงการจัดหาส่ือเพื่อเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายสุรสีห  37,953.00 

31. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมศาสนา  122,976.00 

32. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายสุรสีห   210,816.00 

33. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด(สพฐ)ในเขตพื้นที่อบต. ลาดหญา 1,046,174.00 

34. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  69,740.00 

35. โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม หมูที่ 5 173,120.00 

36. โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป 2553 149,910.00 

37. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2553 31,050.00 

38. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2552 229,049.00 

39. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสําคัญตางๆของราชวงศ  226,852.20 

40. โครงการบรรพชาสามเณรฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติประจําปพ.ศ.2553 50,000.00 

41. อุดหนุนตามโครงการเฝาระวังภาวการณเจริญเติบโตของนักเรียน  66,000.00 

42. อุดหนุนกิจการศึกษาใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ลาดหญา  เปนเงินสมทบโครงการอาหารกลางวัน  1,427,400.00 

43. อุดหนุนตามโครงการผูเรียนทางดานดนตรีของโรงเรียนบานทุงนานางหรอก  หมูที่ 3 50,000.00 

44. ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม   

 

250,000.00 

 

ช่ือโครงการ 
เบิกจาย 

(บาท) 

การพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

45. โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  287,679.00 

46. โครงการปองกันการแพรระบาดโรคพิษสุนัขบา  50,000.00 

47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  298,615.00 

48. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.ลาดหญา  70,000.00 

49. อุดหนุนกิจการสาธารณสุขตามโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเช้ือ H.I.V. 20,000.00 

50. เบี้ยยังชีพคนชรา 549,500.00 

51. เบี้ยยังชีพคนพิการ 120,000.00 

52. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 18,000.00 

53. โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในเขต อบต. ลาดหญา  58,125.00 

54. อุดหนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะหตามโครงการบรรเทาทุกขผูยากไร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 35,000.00 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
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55. เงินทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  136,500.00 

56. โครงการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ  อบต.ลาดหญา 436,940.00 

57. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงินและการพัสดุ  4,990.00 

58. โครงการหนวยบริการเคล่ือนที่ อบต.ลาดหญา ประจําป พ.ศ. 2553 68,200.00 

59. จัดจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางใหเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ  อบต.   

ลาดหญา 
15,000.00 

60. จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  937,050.85 

61. จางเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพยสินของ  อบต.ลาดหญาแหงใหม 157,076.00 

62. จางเหมาทําความสะอาดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  215,000.00 

63. บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ทําการ อบต.ลาดหญา 191,500.00 

64. โครงการจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต.ลาดหญา ประจําป พ.ศ. 2553 20,070.00 

65. โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2553 26,220.00 

66. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  199,400.00 

67. โครงการจัดซ้ือผาหมกันหนาว ประจําป 2553 199,500.00 

68. โครงการปองกันอุบัติภัยเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต( 7วันอันตราย) 36,540.00 

69. อุดหนุนคาขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ําหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  114,349.83 

70. โครงการออกหนวยบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ ประจําป 2553 4,850.00 

รวม 13,805,823.90 

 

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) 

http://e-plan.thailocaladmin.go.th 

ขอมูล ณ 02/06/2554 

 

3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน

โครงการ

ตาม

แผน 

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ 

รอยละ

ของ 

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ

ตาม

แผนงาน 

จํานวน

งบประมาณที่

จัดสรร 

รอยละของ

งบประมาณ 

1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสรางพื้นฐาน 
24 10 41.67 9,265,000 2,391,203.02 25.81 

2 การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3 1 33.33 550,000 62,770.00 11.41 
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3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

องคกรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
9 9 100.00 1,522,000 1,722,224.00 113.16 

4 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
32 24 75.00 5,685,400 5,359,521.20 94.27 

5 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  11 10 90.91 1,975,000 1,506,919.00 76.30 

6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  20 16 80.00 4,570,000 2,763,186.68 60.46 

7 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 2 - - 550,000 - - 

 รวม 101 70 69.31 24,117,400 13,805,823.90 57.24 

 
 

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญา ประจําป 2553  ไดดําเนินการพัฒนา

ในยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆ ดังน้ี 

 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  

องคการบริหารสวนตําบล ไดมุงเนนการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน และ 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ เชน การกอสราง ปรับปรุง ถนน ระบบประปา  ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 

ซึ่งทําใหประชาชนในชุมชนไดรับความสะดวก และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน 

 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในป 2553 องคการบริหารสวนตําบลไดจัดใหมีการประชุมประชาพิจารณการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยรวมกับชุมชน นําไปสูกระบวนการแกไขปญหาการจัดการขยะรวมกัน ซึ่งทําใหไดขอมูลที่สําคัญในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 

 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลไดสงเสริมความรู สนับสนุนและปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช 

สําหรับเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานในการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

เศรษฐกิจชุมชน 
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 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

อยางตอเน่ือง โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

องคการบริหารสวนตําบลไดสงเสริมการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ทั้งการควบคุม

และปองกันโรคติดตอ การใหความรูเพิ่มประสิทธิภาพแกอาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมูบาน การสงเคราะห

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ฯลฯ 

 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลในดานตางๆ เชน การจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การจัด

ประชุมประชาพิจารณ การเชิญผูแทนประชาคมมารวมเปนคณะกรรมการตางๆ ตลอดจนจัดใหมี และปรับปรุง

เครื่องมือเครื่องใชใหสามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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