
 

 
  

 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น 

เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การยา้ย การโอน 

การรบัโอน การเลื่อนระดบั และการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนส าหรบัพนกังานสว่นต าบล  

(ฉบบัที ่13) พ.ศ.2564 

******************** 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ  และการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฉบับลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อนประโยชน์แก่ราชการและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส่วนรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 วรรคเจ็ด ประกอบมาตร 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลในการประชุม 
ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีมติปรับปรุง แก้ไขประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งต้ัง  
การย้าย การโอน การรับ การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฉบับลงวันท่ี 
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือน
ระดับและการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วน ต าบล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีได้ประกาศเป็นด้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน หมวด 4 การโอน ข้อ26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 
31 ทวิและหมวด 5 การรับโอน ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 36 ของประกาศ คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ  
และแต่งต้ังการย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน ต าบล ลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

 

 



 

หมวด 4  

การโอนและการรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

....................................... 

ข้อ 26 การโอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องงถิ่นอื่น โดยความสมัครใจ  
ของผู้ขอโอนให้ด าเนินการได้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งท่ีแต่งต้ัง หรือผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง  
ตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

(2) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่งท่ีว่าง 

(3) การโอนและการรับสับเปล่ียนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิม ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น 

(4) การโยนรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิมหรือด ารง
ต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ า กว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) การโอนและรับผู้ท่ีด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (4) แล้วประสงค์ขอโอนหรือย้ายไปแต่งต้ัง 
ในต าแหน่งเดิม 

การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีเกี่ยวกัน
ข้องประสานกัน โดยก าหนดวันท่ีรับ โอนละให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประโยชน์ในการนับเวลา
ราชการให้ ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ท่ีโอนมาตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ในขนาดท่ีเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ 27 การโอนและการรับโอนตาม 26 (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอเรื่องขอความ
เห็นชอบพนักงานส่วนต าบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง คณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนต าบลจาก องค์การบริหารส่วนต าบลอื่น 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรการปกครองอื่น ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่ง
เดียวกันกับ ต าแหน่งท่ีว่าง และประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการ
โอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลจากองค์การบริการส่วนต าบลนั้นโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว และเมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก. อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นขอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ออกค าส่ังรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่องท่ีว่าง โดยให้ 



 

ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าส่ังรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่อื่นทราบ เพื่อออกค าส่ังให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ 28 การโอนและการรับโอนตามโอนตามข้อ 26 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับโอน
และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอนโดยการสับเปล่ียน
ต าแหน่งดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาหึความเห็นชอบและให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าส่ังรับ โอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิม โดยให้
ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าส่ังรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล อื่น หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นทราบ เพื่อออกค าส่ังให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ 29 การโอนและการรับโอนตามข้อ 29 (4) กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่นผู้นั้นสมัครใจ โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและการรับโอนนั้นแล้ว   เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ออกค าส่ังโอน โดยให้ได้อัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือน และให้แจ้งค า ส่ังรับโอน 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทราบ เพื่ออกค าส่ังให้โอน โดยจะต้องมีผล 
ในวันเดียวกัน 

ข้อ 30 การโอนและการรับโอนตามข้อ 26 (4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรับโอนหรือย้าย 
ผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับ การแต่งต้ังให้เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 

พนักงานส่วนต าบลผู้ไ ด้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม 
โดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิมตามข้อ 29 หากประสงค์ จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
ในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าส่ังให้โอนไปองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นได้เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยการออกค าส่ังให้โอนรับแจ้งค าส่ังโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว 

ข้อ 31 กรณีท่ีมี เหตุผลความจ า เป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ท่ี เกิดขึ้น ในพื้น ท่ีระหว่ างพนักงานส่วนต าบลกับนายกอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลหรือ ผู้น า ชุมชน  
และไม่สามารถด าเนินการโอนพนักงานส่วนต าบลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักความสมัครใจได้ 
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรฐาน ท่ัวไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

 

 



 

 

หมวด 5 การโอนและรบัโอนขา้ราชการประเภทอืน่ 

.............................. 

การโอนพนกังานสว่นสว่นต าบลไปเปน็ข้าราชการประเภทอืน่ 

ข้อ 32 การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ หนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้ใดจากส่วนราชการ
อื่นให้องค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนราชการอื่นเกี่ยวข้องประสานกัน โดย ก าหนดวันท่ีรับโอนและให้โอน 
มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าส่ังให้โอนและแจ้งค า ส่ังให้โอนให้ส่วนราชการ อื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออกค า ส่ังรับโอน  
โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

สว่นที ่2 การรบัโอนขา้ราชการประเภทอืน่ 

.................. 

ข้อ 33 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการเมือง มาบรรจุและแต่ต้ังเป็นพนักงาน 
ส่วนต าบล โดยความสมัครใจของผู้ขอ โอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(ก) ต าแหน่งท่ีจะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างท่ีมีอัตราเงินเดือน 
(ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมีคุณสมบัติ 

ตรงตามคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
(ค) ข้าราชการประเภทอื่น หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีใช้คุณวุฒิ 

ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบไม่ได้ต่ ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อนหรือไม่เคย
ได้รับแต่งต้ังโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกกรณีท่ีมี เหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ด ารง 
ต าแหน่งท่ีต้องใช่วุฒิต้ังแต่ปริญญาตรีหรือเทียบไม่ได้ต่ ากว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน 
หากจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงาน 
ท่ีจะ ได้รับโอนและบัญชีท่ีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 

(ง) การรับโอนเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีต้องการด า เนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคล 
ผู้ขอโอนจะตองผ่านการคัดเลือกการ ประเมินบุคคลก่อน 

(จ) การรับโอนเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสายงานใด ขององค์การบริหารส่วนต าบลใดต้องไม่มีผู้สอบ
แข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานนั้น ขึ้นอยู่กับการรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก
ในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอแต่งต้ังอยู่ 

(2) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตาม (1) ให้ด าเนินการได้ในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
(ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกในต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังโดยกรณีพิเศษตามข้อ 10 

(2) โดยให้มาด ารงต าแหน่งท่ี สอบแข่งขันได้ หรือการไดรับการคัดเลือกนั้น ท้ังนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 



(ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหาร  
(ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในต าแหน่งประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและ ส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันรับโอนและให้มีผล 
ในวันเดียวกันเพื่อเสนอ (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อ (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าส่ังรับโอน และแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบล 
และแจ้งค า ส่ังรับโอนให้ ส่วนราชการอื่นทราบเพื่อออกค า ส่ังให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน  
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ท่ีโอนมาตามท่ีก าหนด 
ในหมวดนี้ในขณะ ท่ีเป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ34 การโอนและการรับโอนตามข้อ33(2)(ข) กระท าได้โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้จะขอโอน และประโยชน์ทางราชการจะได้รับ 
และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดท่ีออกโดยผู้มีอ านาจในการออกค าส่ังบรรจุแต่งต้ังตามท่ีกฎหมาย
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ ก าหนดว่า ผู้มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งท่ีได้รับ
โอนมา บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งประเภท บริหารงานท้องถิ่น อ านวยการ  
หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ให้รับโอนและแต่งต้ังเป็น พนักงานส่วนต าบลจากผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  
โดยมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

 

การสอบคดัเลอืก 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
ไว้ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง บริหารเพื่อแต่งต้ังให้มีระดับท่ีสูงขึ้นตามท่ีก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยการ
คัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ35 การโอนและการรับโอนตามข้อ33(2) (ค) กระท าได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่ีจะรับโอนและส่วนราชการอื่นท่ี เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอเรื่องขอความเห็นชอบต่อ (ก.อบต.จังหวัด) โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้จะขอโอน และประโยชน์ทางราชการจะได้รับ และประโยชน์
ท่ีทางราชการจะได้รับ เมื่อ (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ออกค าส่ังรับโอน ส าหรับการบรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ในประเภทสายงานระดับใด และให้รับเงินเดือน
เท่าใดให ้(ก.อบต.จังหวัด)เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ 36 การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ัวไป 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

การใดท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือด าเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์เดิมไม่แล้วเสร็จ ให้
ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
 

 
   ลงช่ือ  

        (นายทองสุข   สันโสภา) 
              ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 



 


