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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง  นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดท า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูกอ่ึงให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง
จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึงยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
            การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วยทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT สามารถ
สรุปได้ดังนี้    

จุดแขง็ (Strength – S) 
1. อ ำนำจหน้ำทีโ่ครงสร้ำงและกำรแบ่งงำน 

  การแบ่งงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๔ ส านัก ๔ ส่วน แต่ละส่วนแบ่งเป็นงานพร้อมมีภารกิจ ที่
รับผิดชอบชัดเจนตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ทุกส่วนงานมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน ภายใต้การควบคุม
ตรวจการตามล าดับขั้นจากหัวหน้าส่วน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของงานได้ มีโอกาสผิดพลาดน้อย 

  โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน มีการแบ่งมอบอ านาจตามภาระหน้าที่ เป็นการกระจายอ านาจ
จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง มอบการตัดสินใจภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีแนวทางเป็นไป
ภายใต้กฎหมาย เป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดการ สามารถติดตามประเมินผลได้ในส่วนหนึ่ง  

   
    2. ระบบงำน ระบบกำรวำงแผนโครงกำร 

   ระเบียบ กฎหมายบางตัวเอ้ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพของตนเอง ท าให้ชุมชนได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ในรูปการจัดท าเป็นโครงการ/
กิจกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาฯ และการจัดท าแผนชุมชนใน
ทุกปี 
   ระบบงานมีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากงานแต่ละงานมีคู่มือและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแสดง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีต าแหน่งที่เกื้อกูลกันสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหรืองานอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันได้ เมื่อบุคลากรงานใดงานหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่อยู่ 
 
 

 

5. ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



34 
 

                       จุดอ่อน  (Weaknesses-W) 

 ๑. ด้ำนกำรบริหำรและกำรวำงแผนพัฒนำ 
การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่มาจากกระบวน 

การจัดท าแผนพัฒนาอบต. มีจ านวนมากกว่างบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

    ๒. กำรบริหำรงำนบุคคล 
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท าให้เกิดความล่าช้าและการท างานซ้ าซ้อน 

  ๔. กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำร 
    1) ขาดเครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่ ที่จะน ามาใช้งาน ส าหรับที่มีใช้งาน
ปัจจุบันทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพต่ า ไม่เอ้ืออ านวยความสะดวก และมีจ านวนไม่เพียงพอกับความจ าเป็น ต้องใช้
งาน 
  2) ไม่มีแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ในระยะยาวทั้งในด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Hardware and Software) และด้านเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประสิทธิภาพในอนาคต และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

 โอกำส (Opportunities – O) 
1. กฎหมำย พรบ. และระเบียบต่ำงๆ  

  1) องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่ สามารถบริหาร
งบประมาณงาน และก าลังคน ได้ตามศักยภาพ และภายใต้กฎหมายที่ก าหนดนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและ  สนับสนุน
ในการพัฒนาต าบลให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การจัดการชุมชนเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของ
ประชาชนในต าบลเป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนเมื่อประชาชนประสบภัย
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ความสามัคคีของประชาชนในต าบลเอ้ือให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน
พัฒนาต าบล รวมถึงท าให้สภาองค์การบริหารต าบลมีเสถียรภาพการปฏิรูประบบราชการแบบบูรณาการ ท าให้การ
บริหารจัดการและพัฒนาต าบลเป็นไปตามกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม เป็นเอกภาพและยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  ทั้งในด้านภาษาถิ่น ศาสนา และชุมชน
ญาติพ่ีน้อง ที่มีความเป็นกันเองและกลมเกลียวกันภายในกลุ่ม  

อุปสรรค (Threats – T) 
   1. สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี 
   ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ท าให้เด็ก
และเยาวชน รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มาใช้ในชีวิตประจ าวันที่ผิด ๆ ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สังคมตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์-การไม่ศึกษาต่อ ท าให้ภาคราชการต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้เสียโอกาสที่จะเอางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาพ้ืนที่
ด้านอื่น ๆ  
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2. งบประมำณจัดสรรและงบอุดหนุน 
   รัฐบาลมีแนวโน้มลดงบประมาณจัดสรร และงบอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาน้อยลง  

3. นโยบำยรัฐบำล 
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ท าให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ นโยบายเปลี่ยนไป

ตามยุคตามสมัยและวาระทางการเมือง ท าให้การพัฒนาในบางด้านไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางตัวไม่มีความความยืดหยุ่น ไม่เหมาะสม ไม่

สอดคล้องกับภารกิจ 
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึงก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบลนโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 
 

5.1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  

    (๒) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(๔) การสาธารณูปการ  
(๕) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๗) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(๙) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

 

5.2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(3) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(8) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(9) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

ฯลฯ 
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    5.3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  

ฯลฯ 
    5.4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกีย่วข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา 
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
ฯลฯ 

    5.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

ฯลฯ 
 

   5.6 ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
    (๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๕) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ฯลฯ 
    5.7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน 
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
     (๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
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     (๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
    (๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

ฯลฯ 
 

                 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจะน าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ ๕ จ านวน ๗ ภารกิจ น ามาก าหนด
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง ๓  ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง มี
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๖.๑ ภารกิจหลัก 
๖.๑.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
๗.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
๘.การควบคุมอาคาร 
๙.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนที่จ าเป็นต่อการพัฒนาต าบล 

๖.๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ 
๒.การส่งเสริมกีฬา 
๓.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

๖.๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชม สังคม และการรักษาความเรียบร้อย 
๑.การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๓.การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
๔.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖.๑.๔ ด้านการวางแผน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๑.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๒.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
๓.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๖.๑.๕ ด้านการบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลที่สาธารณะ 
 

 
 

6. ภำรกิจหลัก และภำรกิจรอง ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด ำเนินกำร 
 
 



 
 

๓๘ 
 

๖.๑.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๖.๑.๗ ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ๑) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
         ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๒ ภารกิจรอง 

๑.การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

๖.๒.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของ 
อบต.อาจด าเนินการได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 
๖.๒.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และหน้าที่
ของ อบต.กาจกระท าได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 
๖.๒.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบผังเมือง และการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยที่ อบต. อาจด าเนินการได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 
๖.๒.๔  ด้านการวางแผน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ และ
หน้าที่ของ อบต. อาจด าเนินการ ได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 

            ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง เป็นการประเมินวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในท้องถิ่นและโอกาส ข้อจ ากัด อุปสรรคที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
ประเมินสถานภาพ ของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


