
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
สมัยสามัญที่  3 /๒๕๖4   ครั้งที่ 1 

วัน อังคาร ที ่ 10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  (ชั้น ๒) 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 

1 นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ประธานสภาฯ ประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  
2 นายสายยนต์  ใสแสง รองประธานฯ สายยนต์  ใสแสง  
3 นายวิรัช  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ วิรัช  แรงโนนแดง  
4 นางชาลิณี  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ -  
5 นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ บุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  
6 นางอ าพร  สุภาพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ อ าพร  สุภาพ  
7 นายทองอร หาญชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ทองอร หาญชัย  
8 นายหนูแดง  จอกเงิน ส.อบต. หมู่ที่ ๕ หนูแดง  จอกเงิน  
9 นายเกรียงไกร  พลชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เกรียงไกร  พลชัย  

10 นายบุญส่ง  สุพมาตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ บุญส่ง  สุพมาตย์  
11 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ -  
12 นายศุภชัย  ฐานวิสัย ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ศุภชัย  ฐานวิสัย  
13 นางละออง  หงส์วิหค ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ละออง  หงส์วิหค  
14 นายบุญยู้  ปิตะบุตร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ -  
15 นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ส าราญ  ทนโนนแดง  
16 นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์ เลขานุการสภาฯ นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
 นางชาลิณี  แรงโนนแดง    
 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง    
 นายบุญยู้  ปิตะบุตร    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 

๑ นายโกฎ  โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง โกฎ  โลมบุตร  
๒ นายวุฒิชาติ  มาสา รองนายกฯ วุฒิชาติ  มาสา  
๓ นายสมนึก  กาลเขว้า รองนายกฯ สมนึก  กาลเขว้า  
4 นายนวลจันทร์  จันปัญญา ผอ.กองช่าง นวลจันทร์  จันปัญญา  
5 นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ หัวหน้า สป.   
6 นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์ ผอ.กองคลัง นงนุช  ศรีจันทร์  
7 นางสุมาลี  ภูโสภา นักวิเคราะห์ฯ สุมาลี  ภูโสภา  
8 นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย นักพัฒนาชุมชน   
9 พ.จ.อ.รวม  ชั่งหนอง จพง.ปูองกันฯ   

10 นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ นวก.ศึกษา   
11 นางสาววนิดา  กล้องนอก นวก.การเงิน ฯ   
12 นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ นักทรัพยกรบุคคล   
13 นางสาวเกตุสุนี  สายช านิ นวก.สาธารณสุขฯ   
14 นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว จพง.การเงินฯ   
15 นางสาวภัสวรรณ  วัฒนะ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ   

     
     
     
     
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
สมัย สามัญที่ 3/๒๕๖4 ครั้งที ่๑ วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖4 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารที่แนบ) 
ผู้ไม่มาประชุม 1. นางชาลิณี  แรงโนนแดง  ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 

2. นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
3. นายบุญยู้  ปิตะบุตร  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑         เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  การประชุมในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.โนนแดง ขอลาการประชุม 3 ท่าน เนื่องจากต้องกัก 
(ประธานสภาฯ) ตัวจากการไปสัมผัสผู้ปุวยโควิด   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 2/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ ์ เชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) อย่างละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ (ไม่มีผู้ใดแก้ไข) 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  12  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.๑  พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ให้นายกอบต. ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาได้อ่านหลักการและเหตุผลในการเสนอ 
(ประธานสภาฯ) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ให้ที่ประชุมทราบ 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 - 5 นั้น 

องค์การบริหารส่วน... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 และให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 
หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุดที่ ชย 0023.3/5516 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  

เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19 ) ระลอกใหม่ ผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่น กรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จะคลี่คลาย
ไปในทางท่ีปลอดภัย 

โดยขั้นตอนและกระขบวนการในการจัดท าร่างแผน อบต.โนนแดง ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเพ่ือจัดท าร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 ส่วนรายละเอียดโครงการขอมอบหมายให้ปลัดฯ เป็นผู้อ่านรายละเอียด 

น.ส.นทกร...   
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น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ รายละเอียดโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มี 
(ปลัดอบต./(เลขานุการสภา) รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านนางดวงตา หงษ์มา 
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30  เมตร ยาว
รวม 44 เมตร หนา 0.10 เมตร  

(2) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 
มม.) จ านวน 43 ฝา  

(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ 
ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 3 ฝา  

(4) งานขุดลอกดินในรางระบายน้ า(ขุดขนทิ้ง) ยาว 100 เมตร  
(5) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

    พิกัดจุดเริ่มต้น  15.781724 , 101.894891 
    พิกัดจุดสิ้นสุด   15.782011 , 101.895249 
 
2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด บ้านนางสมพิศ ใสแสง ถึงบ้านนายเรียบ  ศรีอรัญ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3  ต าบล
โนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร   

(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึก 0.30 เมตร ยาว 
32.50 เมตร หนา 0.10 เมตร   

(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 
มม.) จ านวน 31 ฝา   

(4) ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 3 ท่อน 
(5) บ่อพัก ขนาด 0.40*0.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 3 บ่อ  
(6) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

    พิกัดจุดเริ่มต้น 15.805439 , 101.912426  
    พิกัดจุดสิ้นสุด  15.805717 , 101.912248  
 
3. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าบ้าน  
นายทองขันธ์ หนันจันทา  บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง   อ าเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) เทพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับพื้นถนน) ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0.11 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร  

(2) ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร  

(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 
มม.) จ านวน 50 ฝา พร้อมติดปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

พิกัดจุดเริ่มต้น… 
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    พิกัดจุดเริ่มต้น 15.781637 , 101.901706  
    พิกัดจุดสิ้นสุด  15.781310 , 101.901624  
 
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด บ้านนายบุญ มุ่งสมัคร  ถึงบ้านนางเพรชนภา ผุดผ่อง  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ต าบล
โนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 57.2 ตารางเมตร 

(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 26 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 
มม.) จ านวน 26 ฝา 

(4) ท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 16 ท่อน 
(5) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

    พิกัดจุดเริ่มต้น 15.784423 , 101.900830  
    พิกดัจุดสิ้นสุด  15.784413 , 101.901140  

   
5. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สายบ้านนางสายันต์ ศุภมาตร บ้านหนองบ่อ หมู่
ที่ 6 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว 100 เมตร   

(1) ลงดินยกระดับคันทาง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. 

(2) วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 95 ท่อน ยาแนวประสานท่อ เทดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน 3 จุด  

(3) ลงดินลูกรังผิวถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ  

(4) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
    พิกัดจุดเริ่มต้น 15.777281 , 101.882797  
    พิกัดจุดสิ้นสุด  15.777919 , 101.883187  

 
6. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางละมุล  
คงวันดี ถึง บ้านนางแสง คงวันดี บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.10 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 
    พิกัดจุดเริ่มต้น 15.853933 , 101.912176  
    พิกัดจุดสิ้นสุด  15.854298 , 101.912123  
 

7. โครงการปรับปรุง... 
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7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิดซอยบ้านนายสมส่า ทนโนนแดง บ้านหนองสโมงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร   

(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 
31.50  เมตร หนา 0.10  เมตร   

(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 6 
มม.) จ านวน  28 ฝา   

(4) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
    พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786262 , 101.897834  
    พิกัดจุดสิ้นสุด  15.785984 , 101.897801 

 
    

8. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางประพันธ์ ปูองขันธ์  
บ้านหนองสโมงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย 
    พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786272 , 101.898150  
    พิกัดจุดสิ้นสุด  15.786698 , 101.898237 
 
9. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า  
บ้านนายบุญเลิศ  จิตชัย บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 135  ตารางเมตร   

(2) ขุดวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 
75 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ   

(3) บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 6 จุด   
(4) รางระบายน้ า คสล.บริเวณปากทาง (ฝาปิด คสล.) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 

7 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร   
(5) ติดปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

    พิกัดจุดเริ่มต้น 15782194 , 101.903110  
    พิกัดจุดสิ้นสุด  15.782085 , 101.902688 
 
ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
      1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
42,300 บาท รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2563  งบประมาณ  42,300 บาท 

      2. ชุดทดสอบคอนกรีต… 
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      2. ชุดทดสอบคอนกรีต  (SLUMP TEST) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 7,000 
บาท  
      3. แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน งบประมาณ  12,000  บาท 
      4. กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบ
อัตโนมัติ) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 103,000 บาท ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ 
 (ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
(รองประธานสภาฯ) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
  

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  6 
ด้วยมติ  12 เสียง 

 
 

๕.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ชี้แจงรายละเอียดที่จะขอเปลี่ยนแปลง 
(รองประธานสภาฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ เนื่องจากกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ออกส ารวจพื้นที่เพ่ือจะ 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) ด าเนินการบรรจุโครงการเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 และส านัก

ปลัด งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
โครงการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือจะบรรจุเข้าโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 รายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุราช พงษ์ศรี – ถนน
หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ข้อที่ 
6 เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

ชื่อโครงการ เดิม 
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุราช พงษ์ศรี – ถนนหมู่ 

ที่ 6 (หมู่ท่ี 2 ) 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมฝาปิด บ้านนายสุราช พงษ์ศรี ถึง ถนนหมู่ที่ 6  บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2  ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. 
 

เปลี่ยนแปลงเป็น… 
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เปลี่ยนแปลงเป็น 
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร   
(2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  

ยาว 36 เมตร หนา 0.10  เมตร   
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา  

6 มม.) จ านวน 36 ฝา   
(4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร  

(เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 6 ฝา  
(5) ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร  

จ านวน 23 ท่อน  
(6) บ่อพัก ขนาด 0.40*0.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 3 บ่อ  
(7) ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
พิกัดจุดเริ่มต้น  15.782559, 101.898291 
พิกัดจุดสิ้นสุด  15.782811, 101.898413 
 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดิม  ตั้งไว้ในปี 2564 งบประมาฯ  166,000  บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตั้งไว้ในปี 2565  งบประมาณ 182,000  บาท 
 

2. โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 6 ข้อที่ 11  

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการเทพ้ืนคอนกรีตโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ อบต.โนนแดง 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ ขนาดพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
488.80 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมติดปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขนาดพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  488.80 ตร.ม. หนา  0.15  เมตร  
(1) พ้ืนที่ในโรงรถ ขนาดกว้าง  12.50 เมตร ยาว 18.50 เมตร   
(2) พ้ืนที่ด้านหน้าโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 13.90 เมตร ยาว 18.50  เมตร   
(3) ติดตั้งปูายโครงการ  จ านวน  1  ปูาย 
พิกัดที่ตั้งโครงการ 15.794214, 101.901688 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดิม  300,000  บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  260,000  บาท 
 
 

โครงการปรับปรุง... 
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3. โครงการปรับปรุงต่อเติมส านักงาน อบต.โนนแดง ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 7 ข้อที่ 12 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ปรับปรุงต่อเติมส านักงาน อบต.โนนแดง ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 160.00 ตร.ม.  
เปลี่ยนแปลงเป็น   
(1) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.  
(2) ติดตั้งปูายโครงการ  จ านวน 1 ปูาย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดิม   1,250,000 
เปลี่ยนแปลงเป็น  1,513,000  บาท 

 

4. โครงการธนาคารน้ าใต้ดนิ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 99 ข้อท่ี 1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
เปลี่ยนแปลงเป็น   
โครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ าใต้ดิน (Groundwater Bank)  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ประราชา ประจ าปี 2565 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เดิม 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังและปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
1. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมขัง น้ าเสีย 
2. เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายผลผลิตของโครงการ เดิม 
9 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า 
  

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพเด็กและเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ข้อที่ 1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัย 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีภาวการณ์เป็นผู้น า 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
1. เพ่ือให้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นมีทักษะชีวิต เช่นทักษะในการปูองกันตนเอง 
2. เพ่ือให้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้มีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดต่อทางเพศ 
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เปลี่ยนแปลงเปูาหมายผลผลิตของโครงการเดิม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น าแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 9 หมู่บ้าน 
เปลี่ยนแปลงเป็น ให้ความรู้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มสตรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ข้อที่ 3 เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มสตรี
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนให้มีภาวการณ์
เป็นผู้น า 
เปลี่ยนแปลงเป็น  
 
1. เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นศูนย์แห่งความรักความอบอุ่น 

2. เพื่อเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาครอบครัวแตกแยกและลดความรุนแรงต่อสตรี 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
4. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายผลผลิตของโครงการเดิม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้น าแก่สตรีในชุมชน 9 หมู่บ้าน 
เปลี่ยนแปลงเป็น  
จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี แกนน าสตรี ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่
ต าบลโนนแดง 
 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ข้อที่ 4 เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
เปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงค์เดิม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป 
เปลี่ยนแปลงเป็น  
1.เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้สนใจในต าบลโนนแดง 
              2. เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

เปลี่ยนแปลงเปูาหมายผลผลิตของโครงการเดิม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในชุมชน 9  

หมู่บ้าน 
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เปลี่ยนแปลงเป็น  
ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 

ประชาชนผู้สนใจในต าบลโนนแดง 
 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ข้อที่ 5 เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเดิม โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
เปลี่ยนแปลงเป็น  
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและ 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายผลผลิตของโครงการเดิม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 9 หมู่บ้าน 
เปลี่ยนแปลงเป็น  
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แกนน า อสม. และเจ้าหน้าที่ 

ของอบต.โนนแดง 
 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้พิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้าที่ 104 ข้อที่ 6 เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเดิม โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้พิการ 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้พิการในชุมชน 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
1. เพื่อให้คนพิการ และผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและฟ้ืน
สมรรถภาพคนพิการ 
2. เพื่อให้คนพิการมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง 
3. เพื่อให้คนพิการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายผลผลิตของโครงการเดิม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการในชุมชน 9 หมู่บ้าน 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
จัดฝึกอบรมให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่ 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 

 
 

นายประดิษฐ์...   
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นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภาฯ) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
ด้วยมติ  12 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง อ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

 

เลิกประชุม   เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ) นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง /เลขานุการ สภาฯ 
                                      10  สิงหาคม  ๒๕๖4             

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันที่      
11  สิงหาคม 2564 แล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์การประชุมทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
    
ลงชื่อ อ าพร  สุภาพ     คณะกรรมการฯ                ลงชื่อ ส าราญ  ทนโนนแดง คณะกรรมการฯ 

(นางอ าพร  สุภาพ)                    (นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง) 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒                  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 

   วันที่  11  สิงหาคม 2564                       วันที่  11  สิงหาคม 2564      
            ลงชื่อ  วิรัช  แรงโนนแดง    ประธานคณะกรรมการฯ 

          (นายวิรัช  แรงโนนแดง) 
              ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 

             วันที่  11  สิงหาคม  2564 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุมสภา
สมัยสามัญ ที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      ประดิษฐ์ เทพนุรักษ์   ผู้รับรองรายงานการประชุม  
     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 


