
โครงสร้างรวมและอ านาจหน้าที่ของ อบต. 

โครงสร้างรวมและอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบล 

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิถงึฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1. เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัต าบล : มีฐานะเป็นนิติบคุคล และเป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน 

2. มีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม : การจดัระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึง่เลือกตัง้โดยราษฎรผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในแตล่ะหมูบ้่านใน
เขต อบต. นัน้ ตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน จ านวน หมูบ้่านละ 

2 คน : อบต. ใดมี 2 หมูบ้่านๆ ละ 3 คน : ถ้ามี 1 หมูบ้่านให้มีสมาชิก 6 คน มีอายคุราวละ 4 ปี นบัแต่

วนัเลือกตัง้ (มาตรา 45) 

2. สภา อบต. มีประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลือกจากสมาชิกให้

นายอ าเภอแตง่ตัง้ (มาตรา 48) ด ารงต าแหนง่จนครบอายขุองสภา อบต. หรือมีการยบุสภา อบต. 

(มาตรา 49) และมีเลขานกุารสภา อบต. 1 คน ซึง่สภาเลือกจากปลดั อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ด ารง
ต าแหนง่จนครบอายขุองสภา อบต. หรือมีการยบุสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 

(มาตรา 57) 

3. การประชมุสภา อบต. ในปีหนึง่ให้มีสมยัประชมุสามญั 2 – 4 สมยั แล้วแตส่ภา อบต. จะก าหนด : 

สมยัประชมุสามญัสมยัหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไมเ่กิน 15 วนั (มาตรา 58) : เม่ือมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์

ของ อบต. สามารถขอเปิดประชมุวิสามญัได้ สมยัประชมุวิสามญัให้ก าหนดไมเ่กิน 15 วนั (มาตรา 53) 

อ านาจหน้าที่ของสภา อบต. 

1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานกุารสภา อบต. (มาตรา 57) 

2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าท่ีและรับทราบรายงานแสดงผลการ

ปฏิบตังิานตามนโยบายท่ีนายก อบต. ได้แถลงไว้ตอ่สภา อบต. เป็นประจ าทกุปี (มาตรา 58/5) 

3. มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 46 ดงันี ้

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญตัิ อบต. ร่างข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี และ
ร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ 

(3) ควบคมุการปฏิบตังิานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. 



ข้อบญัญัต ิระเบียบ และข้อบงัคบัของทางราชการ 

4. ในท่ีประชมุสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตัง้กระทู้ถามตอ่นายก อบต. หรือรองนายก อบต. ใน

เร่ืองใดอนัเก่ียวกบังานในหน้าท่ี (มาตรา 56/1) : เสนอญตัตขิอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพ่ือให้นายก อบต. 
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็นในปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร อบต. โดยไมมี่การลงมต ิ(มาตรา 

58/7) + นายก อบต. 

1. อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึง่มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ด้วยการ

เลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือหรือผู้บริหารท้องถ่ิน (มาตรา 58) : ด ารงต าแหนง่นบัแตว่นัเลือกตัง้และมี

วาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 4 ปี นบัแตว่นัเลือกตัง้ แตจ่ะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัเกิน 2 วาระไมไ่ด้ 

(มาตรา 58/2) 

2. นายก อบต. สามารถแตง่ตัง้รองนายก อบต. ซึง่มิใชส่มาชิกสภา อบต. ได้ไมเ่กิน 2 คน : แตง่ตัง้

เลขานกุารนายก อบต. ซึง่มิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ 1 คน (มาตรา 58/3) 

 อ านาจหน้าที่ของนายก อบต. 
1. ก่อนเข้ารับหน้าท่ี นายก อบต. ต้องแถลงนโยบายตอ่สภา อบต. โดยไมมี่การลงมต ิหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งตอ่สมาชิกสภา อบต. ทกุคน และจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบตังิาน

ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ตอ่สภา อบต. เป็นประจ าทกุปี (มาตรา 58/5) 

2. มีอ านาจหน้าท่ี ตามมาตรา 59 ดงันี ้

(1) ก าหนดนโยบายโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ข้อบญัญัต ิระเบียบ และข้อบงัคบัของทางราชการ 

(2) สัง่ อนญุาต และอนมุตัิเก่ียวกบัราชการของ อบต. 

(3) แตง่ตัง้และถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานกุารนายก อบต. 

(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัต ิอบต. 

(6) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญตัไิว้ในพระราชบญัญัตินี ้และกฎหมายอ่ืน 

3. ควบคมุและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บงัคบับญัชาพนกังาน

สว่นต าบลและลกูจ้างของ อบต. (มาตรา 60) 

4. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึง่นายก อบต. มอบหมายมีสิทธิเข้าประชมุสภา อบต. และมีสิทธิ
แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานในหน้าท่ีของตนตอ่ท่ีประชมุแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน (มาตรา 58/6) 

5. กรณีท่ีไมมี่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถกูยบุตามมาตรา 53 

หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเร่งดว่นซึง่ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบตอ่ประโยชน์ส าคญัของราชการหรือ



ราษฎร นายก อบต. จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ แตเ่ม่ือได้เลือกประธานสภา อบต. แล้วให้

เรียกประชมุสภา อบต. เพ่ือให้นายก อบต. แถลงนโยบายโดยไมมี่การลงมตภิายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมี

การเลือกตัง้ประธานสภา อบต. (มาตรา 58/5 วรรคสอง) 

6. กรณีนายก อบต. ปฏิบตัิการท่ีอาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการ และนายอ าเภอได้ชีแ้จงแนะน า
ตกัเตือนแล้วไมป่ฏิบตัิตาม ในกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะรอช้าไมไ่ด้ นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสัง่
ระงบัการปฏิบตัริาชการของนายก อบต. ไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ แล้วรีบรายงานผู้วา่ราชการจงัหวดัภายใน 

15 วนั เพ่ือวินิจฉัยตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว : การกระท าของนายก อบต. ท่ีฝ่าฝืนค าสัง่นายอ าเภอหรือ

ผู้วา่ราชการจงัหวดัดงักลา่ว ไมมี่ผลผกูพนักบั อบต. (มาตรา 90) 

7. เป็นผู้ เสนอร่างข้อบญัญัต ิอบต. (มาตรา 71) ร่างข้อบญัญัตปิระมาณรายจา่ยประจ าปี และร่าง

ข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ (มาตรา 87) 

8. เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตั ิอบต. (มาตรา 

65) 
พนักงานส่วนต าบล 

1. พนกังานสว่นต าบล หมายถึง ข้าราชการซึง่ได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัริาชการของ อบต. โดย
ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของ
รัฐบาลท่ีให้แก่ อบต. และ อบต. น ามาจดัเป็นเงินเดือนของพนกังานสว่นต าบล 

2. ปลดั อบต. เป็นผู้บงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลและลกูจ้างของ อบต. รองนายก อบต. และ
รับผิดชอบควบคมุดแูลราชการประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือตามท่ีนายก อบต. มอบหมาย 

3. การบริหารงานบคุคลของ อบต. ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 

4. อบต. จะวิเคราะห์บทบาทภารกิจอ านาจหน้าท่ี และรายได้ของตนเองเพ่ือก าหนดต าแหนง่ตา่ง ๆ และ
อตัราก าลงัตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยปกติทกุ อบต. จะมีต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) ปลดั อบต. 

(2) หวัหน้าสว่นการคลงั 

(3) หวัหน้าสว่นโยธา 

          (4) สว่นอ่ืนๆ ท่ี อบต. ตัง้ขึน้ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี เชน่ ส่วนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สว่นสาธารณสขุ ส่วนการเกษตร เป็นต้น 

ประชาชนในเขต อบต. 

1. ได้รับการแก้ไขปัญหาพฒันาความเป็นอยูแ่ละการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อบต. 



2. มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. 

3. มีสิทธิเข้าช่ือกนัเสนอให้ออกข้อบญัญัต ิอบต. 

4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซือ้การจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ 

อบต. อยา่งน้อยคณะละ 2 คน 

5. มีสิทธิเข้าฟังการประชมุสภา อบต. 

6. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามกฎหมายก าหนด หากเห็นวา่
ผู้นัน้ไมส่มควรด ารงต าแหนง่ตอ่ไป 

7. มีหน้าท่ีไปเลือกตัง้สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตรง 

8. มีหน้าท่ีปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบญัญตัขิอง อบต. 

9. มีหน้าท่ีเสียภาษีให้แก่ อบต. อยา่งถกูต้อง 

10.สนบัสนนุการด าเนินงานของ อบต. และร่วมกิจกรรมกบั อบต. 

11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบและแนะน าการท างานของ อบต. 

12. มีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันา อบต. การจดัท างบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบตังิานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัว่าด้วยการนัน้ และหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

อ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ ท่ีแก้ไข

เพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546 

1. มีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 

2. ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายองค์การบริหารสว่นต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล 

ดงัตอ่ไปนี ้(มาตรา 67) 

1) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่ 

4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 

7) คุ้มครองดแูลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

8) บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

9) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบคุลากร ให้ตามความจ าเป็น



และสมควร 

3. ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายองค์การบริหารสว่นต าบลอาจจดัท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารสว่น

ต าบล ดงัตอ่ไปนี ้(มาตรา 68) 

1) ให้มีน า้เพ่ือการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 

2) ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 

3) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 

4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชมุการกีฬา การพกัผอ่นหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 

5) ให้มีการสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

6) สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว 

7) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

8) การคุ้มครองดแูล และรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดิน 

9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสว่นต าบล 

10) ให้มีตลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม 

11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย์ 

12) การทอ่งเท่ียว 

13) การผงัเมือง 

4. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะ
ด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบลว่งหน้าตามสมควร หาก 
อบต. มีความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการดงักลา่ว ให้น าความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา

ด าเนินกิจการนัน้ด้วย (มาตรา 69) 

5. การปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านงึถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา อบต. การ
จดัท างบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตังิาน และการเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสาร ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัว่าด้วยการนัน้ และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 69/1) 

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมลูและขา่วสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ ของทาง
ราชการในต าบล เว้นแตข้่อมลูหรือขา่วสารท่ีทางราชการถือวา่เป็นความลบัเก่ียวกบั การรักษาความมัน่คง

แหง่ชาต ิ(มาตรา 70) 

7. ออกข้อบญัญัต ิอบต. เพ่ือใช้บงัคบัในต าบลได้เทา่ท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีของ อบต. ใน
การนีจ้ะก าหนดคา่ธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แตม่ิให้ก าหนดโทษปรับ



เกิน 1,000 บาท เว้นแตจ่ะมีกฎหมายบญัญัตไิว้เป็นอยา่งอ่ืน (มาตรา 71) 

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้าง ของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ย
การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินไปด ารงต าแหนง่หรือปฏิบตักิิจการของ อบต. เป็นการชัว่คราวได้โดยไมข่าด

จากต้นสงักดัเดมิ (มาตรา 72) 

9. อาจท ากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกบัสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการสว่น

ท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกนัได้ (มาตรา 73) 

อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

1. มีอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ

ตนเอง ดงันี ้(มาตรา 16) 

(1) การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง 

(2) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน า้ และทางระบายน า้ 

(3) การจดัให้มีและควบคมุตลาด ทา่เทียบเรือ ทา่ข้าม และท่ีจอดรถ 

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

(5) การสาธารณูปการ 

(6) การสง่เสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทนุ 

(8) การสง่เสริมการท่องเท่ียว 

(9) การจดัการศกึษา 

(10) การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส 

(11) การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

(12) การปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั 

(13) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 

(14) การสง่เสริมกีฬา 

(15) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(18) การก าจดัมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน า้เสีย 

(19) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20) การจดัให้มีและควบคมุสสุานและฌาปนสถาน 



(21) การควบคมุการเลีย้งสตัว์ 

(22) การจดัให้มีและควบคมุการฆา่สตัว์ 

(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 

(24) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดนิทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

(25) การผงัเมือง 

(26) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 

(27) การดแูลรักษาท่ีสาธารณะ 

(28) การควบคมุอาคาร 

(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสริมและสนบัสนนุการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องท่ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

2. อ านาจหน้าท่ีของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องด าเนินการตาม “แผนปฏิบตักิารก าหนดขัน้ตอนและการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ” 

 


