
ขอ้เสนอการพฒันาระบบและการจดัความสมัพนัธ์

ระหวา่งราชการสว่นกลาง  สว่นภูมภิาค และสว่นทอ้งถิ�น

พงษอ์าจ ตรกีจิวฒันากลุ

รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

15 มกราคม 2558

ณ โรงแรมดสุติ ไอสแ์ลนด ์รสีอรท์ จงัหวดัเชยีงราย



ที�มา : สถานภาพภารกจิของสว่นราชการในพื�นที�ในปัจจบุัน

 กระทรวง/กรม
o  กําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์เป้าหมายของหน่วยงาน
o  กําหนดกฎหมาย ระเบยีบ มาตรการ คูม่อื แนวทาง และวธิกีารปฏบิตั ิ
o  ศกึษา คน้ควา้ วจิัย เพื�อการพฒันาประเทศ
o  จัดบรกิารอนัเป็นสาธารณประโยชนร์ะดบัชาต ิ

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั

(76 แหง่)

เทศบาลนคร/เทศบาล

เมอืง/เทศบาลตําบล

(2,253 แหง่)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

(5,492 แหง่)

o พัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม
o มหีนา้ที�ในการปฏบิัตเิพื�อความเป็นอยูท่ี�ดแีละประโยชน์

สขุของประชาชนในเขตพื�นที� เชน่ บํารงุรักษาทางนํ�า
และทางบก  ป้องกันโรคและระงับโรคตดิตอ่ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

o การจัดทําบรกิารสาธารณะเพื�อแกไ้ขปัญหา
ของประชาชน หรอืตอบสนองความตอ้งการขั �นพื�นฐาน
ของประชาชนในเขตเทศบาล เชน่ 

o การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การศกึษา  การพัฒนาสตร ี
เด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร  บํารงุศลิปะ จารตี
ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น จัดใหม้นํี�าสะอาดหรอืการ
ประปา การควบคมุสขุลักษณะและอนามัยในรา้น
จําหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบรกิารอื�นๆ ฯลฯ

o พัฒนาตําบล ทั �งในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม
o มหีนา้ที�ในการปฏบิัตเิพื�อความเป็นอยูท่ี�ดแีละประโยชน์

สขุของประชาชนในเขตพื�นที� เชน่ การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คุม้ครอง ดแูลและบํารงุรักษาทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม บํารงุรักษาศลิปะ จารตี 
ประเพณีภมูปัิญญาทอ้งถิ�น ฯลฯ

 พื�นที�จงัหวดั

(20 กระทรวง / 159 กรม)

หน่วยงานสว่นภมูภิาค 
ของกระทรวง/กรม (ระดบัจังหวดั)

(33 หน่วย)

o นําภารกจิของรัฐและนโยบายของ
รัฐบาลไปปฏบิัตใิหเ้กดิผลสมัฤทธิ�

o การรักษาและบังคับใชก้ฎหมายให ้
เกดิความเรยีบรอ้ยและเป็นธรรมใน
สงัคม

o การบรกิารภาครัฐเพื�อใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเสมอหนา้ 
รวดเร็ว และมคีณุภาพ

o การสง่เสรมิ อดุหนุน และสนับสนุน 
อปท. ใหม้ขีดีความสามารถพรอ้มจะ
ดําเนนิการตามภารกจิที�ไดร้ับถา่ยโอน 

ราชการบรหิารสว่นภูมภิาค องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ราชการบรหิารสว่นกลาง 

2



1. มกีารจัดตั �งสว่นราชการที�เป็นสว่นกลางใน
ภมูภิาคเป็นจํานวนมาก และมรีปูแบบที�
หลากหลาย

2. บทบาทของหน่วยงานที�เป็นสว่นกลางในภมูภิาค 
เป็นการใหบ้รกิารประชาชนโดยตรง และเป็น
ภารกจิหลกัของราชการบรหิารสว่นภมูภิาค

3. กําหนดใหม้หีน่วยงานในสงักดัลงมาปฏบิตังิาน
ในพื�นที�จังหวดั ในลกัษณะที�เป็นเครอืขา่ยการ
ปฏบิตัริาชการของหน่วยงานในระดบัภมูภิาค 
แทนการมอบอํานาจใหก้บัผูว้า่ราชการจังหวดั

4.  การบรหิารโครงสรา้งของหนว่ยงานราชการของ
ไทย ไมม่กีารจัดแบง่ภารกจิ หนา้ที�และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานแตล่ะสว่นไวอ้ยา่งชดัเจน

1. มหีน่วยงานที�ราชการบรหิารสว่นภมูภิาคใน
สงักดักระทรวงเดยีวกนัอยูเ่ป็นจํานวนมาก

2. หน่วยงานสว่นภมูภิาคที�เป็นตวัแทนของ
กระทรวงในจังหวดัไมม่อีํานาจในการ
ดําเนนิการตามกฎหมาย

3. การมอบอํานาจ

4. การกําหนดสว่นราชการสว่นภมูภิาคในพื�นที�
จังหวดัไมจํ่าเป็นตอ้งกําหนดใหท้กุจังหวดั
ตอ้งมสีว่นราชการสว่นภมูภิาคเหมอืนกนัทกุ
จังหวดั 

5. การจัดรปูแบบโครงสรา้งหน่วยงานใน
ลกัษณะกลุม่จังหวดั

6. อตัรากําลงัที�ไมเ่พยีงพอ

สว่นภมูภิาคสว่นกลางก ข

ที�มา : ปัญหา อปุสรรค และขอ้จํากัดของการบรหิารราชการในพื�นที�

 การบรหิาร
ราชการ

ไรป้ระสทิธภิาพ
 ความสิ�นเปลอืง
ของงบประมาณ

การปรับเปลี�ยน
โยกยา้ยบคุลากร

ขาดการ
ประสานงาน

การตดิตอ่และ
ประเมนิผล

กลไกการมอบ
อํานาจ

เกดิขอ้จาํกดัของระบบราชการ
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สว่น
กลาง

สว่น
ภมูภิาค

สว่น
ทอ้งถิ�น

คงราชการบรหิารสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และทอ้งถิ�น

สว่น
กลาง

สว่น
ทอ้งถิ�น

คงเหลอืเพยีงราชการบรหิารสว่นกลาง และทอ้งถิ�น

สว่น
กลาง

สว่น
ภมูภิาค

ราชการสว่นกลาง สว่นภมูภิาค (ในลักษณะกลุม่จังหวดั: 
มณฑล) บรหิารกํากับดแูลทอ้งถิ�นในพื�นที�รับผดิชอบ

คงราชการบรหิารสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่น 
แตเ่สรมิระบบการทํางานในลักษณะ เขตรับมอบอํานาจ

จากสว่นกลางมาบรหิารงานในพื�นที�แบบเบ็ดเสร็จ

สว่น
กลาง

สว่น
ภมูภิาค

สว่น
ทอ้งถิ�น

รปูแบบที� 1 รปูแบบที� 2

รปูแบบที� 3 รปูแบบที� 4

แนวทางการพฒันาระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ
แนวคดิในการกําหนด รปูแบบการพฒันาระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ

กลุม่จังหวดั
มณฑล

เสรมิระบบ
เขตรบัมอบอํานาจ

จากสว่นกลาง
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พฒันาระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
ในลกัษณะของกลุม่จงัหวดั : มณฑล
    โดยมุง่ศกึษา วเิคราะห ์ลกัษณะการดําเนนิงานในมติติา่ง ๆ เชน่ โครงสรา้งและ
ระบบงาน การบรหิารงานบคุคล ขดีสมรรถนะและความสามารถของบคุลากร 
การงบประมาณ กลไกและวธิกีารทํางาน การมอบอํานาจจากสว่นกลาง รวมถงึการกํากบั

ดแูลการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น

ควรกําหนดระบบการบรหิารราชการสว่นพลเมอืง 
เป็นสว่นหนึ�งของระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
    เพื�อสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจบุนัที�มุง่เนน้ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
กระบวนการการดําเนนิงานภาครัฐ 

รูปแบบ “การเลอืนหายไป” 
   โดยมุง่เนน้ใหห้น่วยงานภาครัฐที�อยูใ่กลช้ดิกบัประชาชนมากที�สดุและมศีกัยภาพเพยีงพอ
เป็นผูด้ําเนนิภารกจิบรกิารสาธารณะเบื�องตน้ในพื�นที� หากเกนิศกัยภาพของหน่วยงานใน
พื�นที�แลว้ จงึควรเป็นหนา้ที�ของหน่วยงานภาครัฐในระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ

(สว่นกลาง) เป็นลําดบัไป

เนน้การใหร้าชการบรหิารสว่นกลางมคีวามชดัเจน
    ในเรื�องของ วธิกีารดําเนนิการ งบประมาณ ที�ตรงกบัความตอ้งการและความพรอ้มของ 
พื�นที�เป็นหลกั









ขอ้เสนอ การพฒันาระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ
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 กําหนดกลไกเพื�อสรา้งความเสมอภาค และการสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง อปท. ในรปูแบบสหการ

 กําหนดใหม้หีน่วยงานที�รับผดิชอบเฉพาะการบรหิารบคุคลของทอ้งถิ�น และสรา้งระบบการยมืตัวระหวา่งหน่วยงานรัฐ

 ทบทวนกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อแกไ้ขปัญหาขอ้จํากัดในระหวา่งจังหวัดใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึ�น 

 กําหนดใหม้กีฎหมายหรอืระเบยีบเกี�ยวกับการประสานแผน เพื�อเป็นกลไกในการแกปั้ญหาการทํางานในพื�นที�


ทบทวนการจัดโครงสรา้งของราชการสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิ�น ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง

กับลักษณะงานและความจําเป็นในพื�นที�

 ควบรวม อบต.ขนาดเล็ก โดยพจิารณาจากความเหมาะสม ความจําเป็นของพื�นที� และจํานวนประชากร 


สง่เสรมิใหภ้าคประชาสงัคมเขา้มามสีว่นรว่มในการเสนอคําของบประมาณ การทําภารกจิ 

การพัฒนาพื�นที� และการป้องกันการทจุรติภายในของทอ้งถิ�น 

 ปรับปรงุโครงสรา้งบคุลากรทอ้งถิ�นใหเ้หมาะสมกับการจัดทําบรกิารสาธารณะใหแ้กป่ระชาชน

 สรา้งกระบวนการถา่ยโอนภารกจิจากสว่นกลางไปใหก้ับ อปท. และการบรูณาการในพื�นที�อยา่งเป็นรปูธรรม 


ปฏริปูการคลังและระบบการจัดเก็บภาษีทอ้งถิ�น เพื�อให ้อปท. มรีายไดส้ามารถทําภารกจิการแกไ้ขปัญหา

ของประชาชนไดม้ากขึ�น 

ขอ้เสนอ
การพฒันาระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งราชการบรหิารสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิ�น

การกาํหนด
ขอบเขต
อํานาจหนา้ที�
ของราชการบรหิาร
สว่นกลาง 
สว่นภมูภิาค 
และสว่นทอ้งถิ�น

 กําหนดอํานาจหนา้ที�ของราชการสว่นกลางใหค้งเหลอืเฉพาะที�จําเป็นตอ้งปฏบิัตใินดา้นและลักษณะงานที�เหมาะสม

 กําหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที�ใหส้อดคลอ้งกับการกระจายอํานาจ หรอืการมอบอํานาจ เนน้เอกภาพและความไม่ซํ�าซอ้น


กําหนดขอบเขตความรับผดิชอบของจังหวัด หรอื อปท. โดยพจิารณาจากศักยภาพสถานการณ์ หรอืสภาพปัญหา

และความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�

 ทบทวนการถา่ยโอนภารกจิใหเ้หมาะสม และมผีลบังคับใชอ้ยา่งรปูธรรม


กําหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ.) รับผดิชอบภารกจิขนาดใหญ่ ภารกจิที�เชื�อมโยงกับหลายพื�นที�

ภายในจังหวัด และสนับสนุน อบต. ขนาดเล็ก

รปูแบบ
ความสมัพนัธ์

ระหวา่งราชการบรหิาร
สว่นกลาง สว่นภมูภิาค 
และสว่นทอ้งถิ�น

รปูแบบ
โครงสรา้ง

ของสว่นราชการใน
มภิาคและองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น

ขอ้เสนอแนะ
อื�น ๆ
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ขอ้เสนอ ที�จะเกดิผลในทางปฏบิตัแิละสอดคลอ้งกบัภารกจิของสํานักงาน ก.พ.ร. 
     จะสามารถดําเนนิการไดโ้ดยเรง่ดว่นและแลว้เสร็จในระยะสั �นได ้

การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�
ของราชการบรหิารสว่นกลางใหเ้หลอืเพยีงภารกจิที�จําเป็นตอ้งปฏบิตัิ

การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกระจายอํานาจและการมอบอาํนาจ 

รวมทั �งตอ้งเชื�อมโยงกบัการตั �งสว่นราชการในภมูภิาค

ทบทวนการจดัโครงสรา้ง
ของราชการบรหิารสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิ�น
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8

1) การกําหนด
ความสมัพันธข์อง
ราชการบรหิาร
สว่นกลางใหเ้หลอื
เพยีงภารกจิที�
จําเป็นตอ้งปฏบิตั ิ

2) การกําหนดขอบเขต
อํานาจหนา้ที�จะตอ้ง
สอดคลอ้งกับการ
กระจายอํานาจและ
การมอบอํานาจ 
รวมทั �งตอ้งเชื�อมโยง
กับการตั �งสว่นราชการ
ในภมูภิาค

สว่นที� 1 กรอบการพจิารณา 
(1) กรอบการวเิคราะหแ์นวทางการ

จัดแบง่ภารกจิหนา้ที�ความ
รับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานรัฐบาล 

(2) กรอบแนวคดิที�เกี�ยวกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ่

(3) กรอบแนวคดิวา่ดว้ยการเปิดใหม้ี
การแขง่ขันและการเปิดใหภ้าคสว่น
อื�นเขา้มาดําเนนิการแทนรัฐ 

(4) กรอบแนวคดิวา่ดว้ยการบรหิาร
จัดการภาคสาธารณะแบบประสาน
ความร่วมมอื

สว่นที� 2 การกําหนดขั �นตอนและวธิกีาร

3) ทบทวนการจัด
โครงสรา้งของราชการ
บรหิารสว่นกลาง สว่น
ภมูภิาค และสว่น
ทอ้งถิ�น

(มต ิค.ร.ม. 18 ก.ย. 50)
ส.ก.พ.ร. อยูร่ะหวา่งดําเนนิการปรับปรุง

ส.น.ช. (กมธ. การบรหิารราชการผ่นดนิ)
ส.ป.ช. (กมธ. ปฎริูปการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
            และ กมธ. ปฎริูปการปกครองทอ้งถิ�น)

ขอบเขต
อํานาจหนา้ที�

สว่นกลาง สว่นภูมภิาค สว่นทอ้งถิ�น

ดา้นการ
บรหิาร

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย งบประมาณ
ของหน่วยงาน

2. จัดสรรเป้าหมายผลผลติ บคุคล งบประมาณ
3. อํานวยการ สง่เสรมิ สนับสนุนและตดิตามประเมนิผล                

สว่นราชการสว่นกลาง/สว่นภมูภิาค

1. การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดที�สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรร์ะดับชาต ิความตอ้งการ                
และศักยภาพของประชาชน

2. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย งบประมาณของจังหวัด
3. อํานวยการ สง่เสรมิ สนับสนุนและตดิตามประเมนิผลหน่วยงานในจังหวัด/ทอ้งถิ�น

วางแผนกลยุทธก์ารพัฒนาของทอ้งถิ�น

ดา้นการ
กํากบัดแูล

1. ดําเนนิการยกรา่ง ปรับปรงุกฎหมาย ระเบยีบ คูม่อื ที�
เกี�ยวขอ้งกับมาตรฐานและหลักประกันการบรกิารสาธารณะ

2. อํานวยการ กํากับ ดแูล ใหเ้กดิการปฏบิัตติามกฎหมาย 
ระเบยีบ คูม่อืดังกลา่ว

1. การรักษาและบังคับใชก้ฎหมายใหเ้กดิความเรยีบรอ้ย
2. กําหนดแนวทาง วธิีการปฏบิัตงิานที�เกี�ยวขอ้งกับมาตรฐานและหลักประกันการบรกิาร

สาธารณะในจังหวัด
3. อํานวยการ กํากับดแูลใหห้น่วยงานในจังหวัด ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และคูม่อื

ดา้นการ
ส่งเสรมิ

สนบัสนุน

1. สง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยีของภาค
ธุรกจิในภมูภิาค โดยใชม้าตรการระดับชาต ิเชน่ มาตรการ
ดา้นภาษี การเงนิ การตลาด

2. การคน้ควา้วจิัย ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

1. การสง่เสรมิอดุหนุนและสนับสนุน อปท.ใหส้ามารถดําเนนิการตามอํานาจและหนา้ที�             
และใหม้ขีดีความสามารถพรอ้มที�จะดําเนนิการตามภารกจิที�ไดร้ับการถา่ยโอนจาก
กระทรวง ทบวง กรม

2. สง่เสรมิการพัฒนาขดีความสามารถขององคก์รชมุชน และองคก์รธุรกจิเอกชนในจังหวัด

ดา้นการ
ปฏบิตักิาร

1.  จัดบรกิารสาธารณะและดําเนนิกจิกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชนร์ะดับชาต ิ เชน่ การป้องกันประเทศ  ความสงบ
เรยีบรอ้ยและความยุตธิรรม

2. ดําเนนิการอื�น ๆ  ตามที�รัฐบาลมอบหมาย

1. การปฏบิัตติามภารกจิของรัฐและนโยบายของรัฐบาล
2. การคุม้ครอง ป้องกัน และชว่ยเหลอืประชาชนและชมุชนทั�งดา้นเศรษฐกจิและสังคม 
3. จัดบรกิารสาธารณะและดําเนนิกจิกรรมอันเป็นสาธารณประโยชนใ์นระดับจังหวัดให ้

ประชาชนโดยบรกิารดังกลา่วมไิดอ้ยู่ในอํานาจหนา้ที�ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

1. ดําเนนิการจัดบรกิารสาธารณะในทอ้งถิ�น
2. การจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ�น 

ที�สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาจังหวัด
3. การแกไ้ขปัญหาที�เกดิในพื�นที�รับผดิชอบ
4. การพัฒนาคนในทอ้งถิ�น

ภารกจิที�จะนํามาพจิารณา นั�น      
ตอ้งเป็นภารกจิหลักและเป็นภารกจิ 
ที�ภาครัฐยังตอ้งดําเนนิการอยู ่ 

โดยขั �นตอนและวธิกีารวเิคราะหจ์ะ
พจิารณาภารกจิของทอ้งถิ�นเป็นหลกั 

โดยพจิารณาภารกจิของทอ้งถิ�น         
ที�กําหนดตามกฎหมาย ภารกจิใดที�
มใิชภ่ารกจิของทอ้งถิ�น จะพจิารณา
เป็นภารกจิของสว่นกลางหรอืภมูภิาค
ตอ่ไป  

แนวทางการจัดสว่นราชการในภมูภิาค แนวทางปรับปรุงของ ส.น.ช.  และ ส.ป.ช.

ที�มา



   
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้เสนอของสํานกังาน ก.พ.ร. 
กบัแนวทางการปฏริูปของ สนช. และ สปช.

ขอ้เสนอของสํานกังาน ก.พ.ร. แนวทางการปฏริปูของ สนช. และ สปช.

1. การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ของ
ราชการบรหิารสว่นกลาง ใหเ้หลอืเพยีงภารกจิที�
จําเป็นตอ้งปฏบิัต ิ

ควรกําหนดขอบเขตภารกจิ อํานาจหนา้ที� และจัดดุลอํานาจและ
ความสัมพันธ์ที�ชัดเจนระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ�น ใหช้ัดเจน รวมทั �งเพิ�มอํานาจของ
ประชาชนในการมสีว่นรว่มและมบีทบาทในการบรหิารงานมากขึ�น

2. การกาํหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที�
จะตอ้งสอดคลอ้งกับการกระจายอํานาจและการ
มอบอํานาจ รวมทั �งตอ้งเชื�อมโยงกับการตั �งส่วน
ราชการในภมูภิาค

1) รัฐตอ้งกระจายอํานาจและส่งเสรมิใหป้ระชาชนและทอ้งถิ�นมี
ความสามารถและความเป็นอิสระในการปกครองตนเองภายใต ้
เอกภาพแหง่รัฐ

2) รัฐตอ้งถ่ายโอนภารกจิของส่วนกลางใหก้ับทอ้งถิ�นในภารกจิ
พื�นฐานและภารกจิอื�นที�ไมไ่ดร้ะบไุว ้โดยจะตอ้งดําเนนิการถ่ายโอน
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 ปี นับแตว่นัที�รัฐธรรมนูญใชบ้ังคับ

3. ทบทวนการจดัโครงสรา้ง
ของราชการบรหิารสว่นกลาง สว่นภูมภิาค และสว่น
ทอ้งถิ�น

1) การขยายและตั �งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐใหม่ใน
ส่วนกลางและภูมิภาค จะตอ้งไม่เ ป็นหน่วยงานที�ทํ าหนา้ที�
จัดบรกิารสาธารณะที�อยู่ในอํานาจหนา้ที�ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น และจะกระทําไดเ้ฉพาะเมื�อมกีารปรับยุบเลกิสว่นราชการ
เดมิลง

2) การควบรวมหน่วยงานของ อปท. ใหม้รีูปแบบและโครงสรา้งที�
เหมาะสม 
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