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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสุนัขและแมว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตําบลคํานาดี โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีและนายอําเภอเมืองบึงกาฬ
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในกรณีที่มีขอบัญญัติ คําสั่ง ประกาศอื่นที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับแก
(๑) การเลี้ยงและปลอยสัตวของทางราชการ
(๒) การเลี้ยงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สุนัขและแมว
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมวใหเจริญเติบโต
และมีชีวิตอยูไดในสถานที่เลี้ยงสัตว หรือสถานที่อื่นใดรวมถึงการมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส
บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
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“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปลอยให
อยูนอกสถานที่เลี้ยงรวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว
“เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองสุนขั และแมว ทั้งนี้ ใหหมายความ
รวมถึงผูเลี้ยงผูใหที่อยูอาศัยและผูควบคุมสุนัขและแมวดวย แตไมรวมถึงผูใหอาหารสัตวเปนประจํา
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใชประกอบการเลี้ยงสัตว
ที่มีพื้นที่ติดกันเปนพื้นที่เดียว
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งไมใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรรวมกันได
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะและสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น
“สัตวควบคุมพิเศษ” หมายความวา
(๑) สุนัขสายพันธุที่ดุราย เชน ร็อตไวเลอร (Rottweiller) พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier)
บูลเทอเรีย (Bullterrier) บางแกว โดเบอรแมน ฟลา อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิรด) มาสทิสต เชาเชา
อลาสกัน มารามิวท หรือสายพันธุที่ใกลเคียงกันกับที่กลาวมาทั้งหมด หรือลูกผสมสายพันธุดังกลาว
(๒) สัตวที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน โดยมีหลักฐานการแจงความ
ตอเจาหนาที่ตํารวจ
(๓) สัตวที่มีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตวโดยปราศจากการยั่วยุ
(๔) สัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
“การขึ้นทะเบียน” หมายความวา การนําเอกสารเกีย่ วกับสุนขั และแมวที่จดทะเบียนไวแลว
แจงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นและเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว ดังนี้
(๖.๑) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด
(๖.๑.๑) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย
(๖.๑.๒) สถานที่ที่ไมใชเคหสถานของตน
(๖.๑.๓) ภายในอาคารโรงเรียน ภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายในอาคาร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และสถานที่ราชการอื่น ๆ ในเขตตําบล
(๖.๒) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวตามจํานวนที่กําหนด
(๖.๒.๑) เขตชุมชนที่อยูอาศัยหนาแนนเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน ไมเกิน ๕ ตัวตอครัวเรือน
(๖.๒.๒) บริเวณวัด/สํานักสงฆเปนเขตหามเลี้ยงสุนัขและแมว อยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยางรวมกัน ไมเกิน ๓๐ ตัว
(๖.๒.๓) บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีเปนเขตหามเลี้ยง
สุนัขและแมว อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันไมเกิน ๑๐ ตัว
(๖.๒.๔) บริ เ วณโรงเรี ย น บริ เ วณศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บริ เ วณอาคาร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเปนเขตหามเลี้ยงสุนัขและแมว
(๖.๓) ใหพื้นที่ที่เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว ตองอยูภายใต
ตามมาตรฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๗ การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวใหเจาของสัตวมีหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๗.๑) การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
(๗.๑.๑) ใหเจาของสุนัขและแมวดําเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่อยูในครอบครอง
ตอองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี และรับบัตรประจําตัวสุนขั และแมว สัญลักษณ หรือวิธีการกําหนด
ระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลคํานาดีกําหนด
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(๗.๑.๒) การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตองยื่นคําขอพรอมเอกสารแนบ ดังนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบานเจาของสุนัขและแมว
(๒) ในกรณีเจาของสุนัขและแมวไมไดเปนเจาของบานตองมีหนังสือยินยอม
จากเจาของบานพรอมสําเนาบัตรประชาชนของเจาของบาน
(๓) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบามาไมเกิน ๑ ป
ที่มีการระบุหมายเลขการฉีดวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทยผูฉีด
(๔) หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของสุนัขและแมวไมไดมาดําเนินการเอง
(๗.๑.๓) หากเจาของสุนัขและแมวตองการมอบสุนัขและแมว หรือเปลี่ยนแปลง
การเปนเจาของใหแกบุคคลอื่นตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
มอบสุนัขและแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของ เพื่อดําเนินการแกไขบัตรประจําตัวสุนัขและแมว
หรือสัญลักษณ หรือวิธีการกําหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด
(๗.๑.๔) ในกรณีที่สุนัขและแมวเกิดใหมใหเจาของสุนัขและแมวดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายใน ๖๐ วัน และตองจัดการใหสุนัขและแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาตอไป
(๗.๑.๕) กรณีเจาของนําสุนัขและแมวที่อยูในครอบครองยายออกนอกเขต
องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี หรือสุนัขและแมวที่อยูในครอบครองตาย เจาของสุนัขและแมว
ตองดําเนินการแจงองคการบริห ารสวนตําบลคํานาดีภายใน ๓๐ วันนับ แตมีการยายสุนัข และแมว
ออกนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี หรือวันที่สุนัขและแมวตาย
(๗.๒) การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
(๗.๒.๑) เจาของสุนขั และแมวตองจัดการใหสุนขั และแมวฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย
ครั้งแรกเมื่อสุนขั และแมวอายุ ๒ เดือนขึน้ ไป และครัง้ ตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๗.๒.๒) เมื่อสัตวไดรับการฉีดวัคซีนแลวใหติดเครื่องหมายประจําตัวและเก็บ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนไว การขาย หรือใหสุนัขและแมวตอผูอื่นตองมอบใบรับรองการฉีดวัคซีนใหดวย
(๗.๒.๓) ในกรณีที่สัตวตายหรือไดพบสัตวที่ตายแลว เจาของบานหรือเจาของสัตว
ต อ งแจ ง การตายหรื อ พบสั ต ว ที่ ต ายต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามแบบที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น กํ า หนด
นับแตวันที่สัตวตายหรือพบสัตวที่ตายเพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตอไป
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(๗.๒.๔) หากเจาของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยวาสุนัขและแมว
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัขและแมวไว และแจงตอองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
ภายใน ๒๔ ชั่วโมงเพื่อประโยชนในการควบคุมโรค
(๗.๒.๕) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบานในพื้นที่ตามประกาศ
เขตกําหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัขและแมวทําการควบคุมสุนัขและแมวไว ณ สถานที่เลี้ยงสัตว
จนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ
(๗.๓) การควบคุมดานสุขลักษณะ
(๗.๓.๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอ
แกการดํารงชีวิตของสัตวมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและการกําจัด
สิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่
กรณีเปนสัตวควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่สัตวไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอกได
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
(๗.๓.๒) ควบคุม ดูแลสัตวมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
(๗.๓.๓) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น หรือแหลงเชื้อโรคที่เปนอันตราย
(๗.๓.๔) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติ
หากเจาของสัตวไมสามารถเลี้ยงดูสัตวไดเปนการชั่วคราว ตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสัตวใหเปนปกติ
(๗.๓.๕) จัดใหมีการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายเชื้อจากสัตว
(๗.๓.๖) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของเจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตว
โดยไมปลอยใหสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุมกรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยง
ในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึง และมีปายเตือนใหระมัดระวังไวอยางชัดเจน
(๗.๓.๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
(๗.๓.๘) ใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองดูแลสัตวมีหนาที่ตองกําจัดสิ่งปฏิกูล
อันเกิดจากสัตวของตนในที่หรือทางสาธารณะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๘๗
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๘ เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบวาสัตวที่ตนเลี้ยงไวมีอาการโรค เชน อาการดุรายวิ่งเพนพาน
กัดสิ่งที่ขวางหนาหรือเซือ่ งซึม ซุกตัวในที่มดื ปากอาลิ้นหอยแดง น้ําลายไหลเดินโซเซ ตัวแข็ง ขาออนเปลี้ย
เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง
เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่งกัดหรือทํารายบุคคลใด ใหเจาของที่เปนผูครอบครองสัตว
จับสัตวนั้นกักขังไวเพื่อสังเกตอาการไมนอยกวา ๑๐ วัน แลวแจงอาการสัตวตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอทราบ
เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่งตายหรือสงสัยจะเปนโรค เจาของสัตวตองแจงเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอเพื่อตรวจหาโรคสัตวตอไป
ขอ ๙ บุคคลใดใหอาหารสัตวเปนประจําหรือครั้งคราวมีหนาที่สังเกตอาการสัตว หากปรากฏ
กรณีสงสัยวาสัตวดงั กลาว มีอาการตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
ขอ ๑๐ เมื่อสัตวตายเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวใหถกู สุขลักษณะเพื่อปองกันแหลงเพาะพันธุ
พาหะนําโรคโดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ และไมใหเกิดการปนเปอนในแหลงน้ํา
ขอ ๑๑ เมื่อสัตวที่เลี้ยงไวมีอาการหรือเปนโรคสัตว หรือถูกสัตวซึ่งเปนโรคกัด หรือทําราย
เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอเจาหนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือสัตวแพทยของสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอทราบ
ขอ ๑๒ เจาของสัตวมีหนาที่ตองอํานวยความสะดวก หรือไมกระทําการใดอันเปนการขัดขวาง
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และหามมิใหบุคคลใด
จับสัตวที่ไมมีเจาของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ใหเจาของสัตวหรือบุคคลอื่นใดมีหนาที่ใหขอมูลสัตวที่สงสัยวา
จะเปนโรคสัตว
ขอ ๑๓ เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว หรือประกาศเขตโรคสัตวชั่วคราว หามมิใหผูใด
เคลื่อนยายสัตว หรือซากสัตวเขา-ออก ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี เวนแตไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตจังหวัด/อําเภอ หรือเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๔ ผูใดนําสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยงตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุ ม สั ต ว ด ว ยอุ ป กรณ ที่ แ ข็ ง แรงพอที่ จ ะหยุ ด ยั้ ง มิ ใ ห สั ต ว ทํ า ร า ยผู อื่ น
หรือทําความเสียหายแกสิ่งของผูอื่น หรือสิ่งของอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒) กรณีที่เปน สัต วควบคุม พิเศษตองสวมใสอุป กรณครอบปากและสายลากจู ง
ที่แข็งแรงและจับสายลากจูงสัตวหางจากตัวสัตวไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร
ขอ ๑๕ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝน
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสุนัขและแมวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย ๓๐ วัน
เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสุนัขและแมวคืน ใหสุนัขและแมวนั้น
ตกเป น ขององค การบริห ารสว นตําบลคํานาดี แตถ าการกักสุ นัข และแมวไวอ าจกอ ใหเ กิด อัน ตราย
ตอสุนัขและแมวนั้น หรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดสุนัขและแมวนั้นตามสมควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขาย
หรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสุนัขและแมวแลวใหเปนรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลคํานาดีตอไป
ในกรณีที่ไมมีการขาย หรือขายทอดตลาดสุนัขและแมวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสุนัขและแมว
ไดมาขอรับสุนัขและแมวคืนภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสุนัขและแมวจะตองเปน
ผูเสียคาใชจายการเลี้ยงดูสุนัขและแมวใหแกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี ตามจํานวนที่ไดจายจริง
ในกรณีที่ปรากฏวาสุนัขและแมวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย
ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลาย หรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๑๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตขององคการบริหาร
สวนตําบลคํานาดี ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๑๗ ผูใดฝาฝนขอหามหรือขอควรปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออก ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณรงค เจริญไทสงค
นายกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี

