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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี ๒  ประจำป  ๒๕๖๔   ครั้งท่ี  ๑  

  เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี    ๒๓   กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
------------------------------------------------------------------ 

 

ผูมาประชุม 
 

๑.  นายธนกฤต  สวนบุญ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
๒. นายสมคิด  ขันธคำ           รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง    
๓.  นายพูนสิน  บุญค้ำชู           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑ 
๔.  นางดวงรตัน            มินา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๒ 
๕.  นางสาวจาระว ี ธรรมจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๒ 
๖.  นางสาวรัตนากร ขันตาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๔ 
๗.  นางสาวพิกุลทอง แกวอ่ิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๔ 
๘.  นายบุญแทน  ปาเขียว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๖ 
๙.  นายพรพิพัฒน  ขัดแสนจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๗ 
๑๐. นายสุนทร  เมฆอากาศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๗ 
๑๑. นายวิชิต  ฉาใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๘ 
๑๒. นายสุนทร  ดวงสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๘ 
๑๓. นายพิสษิฐ             ตาจา              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๙   
๑๔. นายสมเดช  คำปนปู  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑๐ 
๑๕. นางวรพิมพดาว อินถา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง  หมูท่ี ๑๐ 
 

 

ผูไมมาประชุม  
(ไมมี) 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายวทิยา  กันกา  นายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
๒. นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ ปลัดองคการบรหิารสวนตำบลปาแดง 
๓. นายทินทิวากรณ       ดอกเก๋ียง หัวหนาสำนักปลัด 
๔. นางวรกัลยา             สุดสาย            ผูอำนวยการกองคลัง   
๕. นายสมชาย  คูหา  ผูอำนวยการกองชาง 
๖. นางสาวเอมรัช    หงษรอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๗. นางสาวรัตนชยา        มินา  เจาพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  
 

                               เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุม   นายธนกฤต  สวนบุญ   ประธานสภาองคการ 
บริหารสวนตำบลปาแดง   กลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
   ๑.๑ ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง สมัยวิสามัญ   
   สมัยท่ี ๒    ประจำป  ๒๕๖๔ 
ประธานสภาอบต.         ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีความจำเปนขอเปดประชุมสภาสมัย 
    วิสามัญ  สมัยท่ี   ๒    ประจำป  ๒๕๖๔  มีกำหนด ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี  ๑๖ 

- ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
    ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   และเรื่องอ่ืน ๆ ทีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคการ 
    บริหารสวนตำบล  
    อาศัยอำนาจตามความในขอ  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล   
    พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  นายอำเภอเมืองแพร 

  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  
               สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕  วัน   ระหวางวันท่ี   
    ๑๖ - ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๔ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕   กันยายน  ๒๕๖๔  
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ      รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงสมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๓ 
  ครั้งท่ี ๒  ประจำป ๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี  ๒๕    สิงหาคม   ๒๕๖๔   จำนวน  ๙  หนา  
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาว    
  ในการประชุมครั้งท่ี  ๗ / ๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี    ๓๐    สิงหาคม    ๒๕๖๔  แลว  
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไมไดแกไขหรือเพ่ิมเติมถอยคำในรายงาน 
          การประชุมแตอยางใด 
  และงานเลขานุการสภาไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
  ตรวจสอบและพิจารณาแลว หากมีการแกไขหรือเพ่ิมเติม ขอใหแจงในท่ีประชุมเพ่ือ 
  ฝายเลขานุการสภาจะดำเนินการตอไป 
ประธานสภาอบต.  ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาว  มีผูใดจะแกไขหรือ 
  เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม 
                               (ท่ีประชุมไมมีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม)    
                         จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยเอกฉันท 
                               รับรอง    ๑๔   เสียง  ไมรับรอง     -     เสยีง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
   (ไมมี) 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
   (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
๕.๑ พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภา            ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
                           ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
                           “ขอ ๑๘ แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตำบล เมืองพัทยา 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทำหรือทบทวนใหแลว 
เสร็จ  ภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป” 

ประธานสภาอบต.      ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดงชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ใหสภาฯ ทราบ 

นายกอบต.ปาแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบล จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  ซ่ึงมุงเนนให
เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลเปนผูพิจารณานำโครงการมาจัดทำเปนรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐)  
บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) 
และใหผูบริหารทองถ่ินนำเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงใหความเห็น
ชอบ ท้ังนี้เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินของอบต.สนองตอบความตองการของประชาชน
และแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีรวมท้ังใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
สอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล   ซ่ึงสรุปรายละเอียดดังนี้ 
สวนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
สวนท่ี  ๓  การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน   
          จำนวน   ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

             ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
          จำนวน  ๑๔  โครงการ  งบประมาณ  ๒,๒๑๐,๐๐๐  บาท 
          รวมเปน ๑๕  โครงการ  งบประมาณ  ๒,๓๑๐,๐๐๐  บาท   

   ๒.  ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

           จำนวน   ๖  โครงการ  งบประมาณ  ๘๘๐,๐๐๐  บาท  
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             ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

           จำนวน   ๔  โครงการ  งบประมาณ  ๒๙๕,๐๐๐  บาท   
            ๒.๓ แผนงานสงัคมสงเคราะห   

           จำนวน   ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท   
            ๒.๔ แผนงานความเขมแข็งของชุมชน   

          จำนวน   ๖  โครงการ  งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท   
                  ๒.๕ แผนงานงบกลาง  

          จำนวน   ๕  โครงการ  งบประมาณ  ๖,๘๐๐,๐๐๐  บาท   
     รวมเปน  ๒๒  โครงการ  งบประมาณ  ๘,๑๖๕,๐๐๐  บาท   

๓.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
     ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
          จำนวน    ๓  โครงการ  งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท   
          รวมเปน   ๓  โครงการ  งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท   
๔.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
     ๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           จำนวน    ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท   
           รวมเปน   ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท   
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
     ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
          จำนวน    ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
           จำนวน    ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

๕.๓ แผนงานการเกษตร 
           จำนวน    ๒  โครงการ  งบประมาณ    ๔๐,๐๐๐  บาท  
           รวมเปน   ๔  โครงการ  งบประมาณ  ๓๔๐,๐๐๐  บาท   
๖.  ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา 

ทองถ่ินและการกีฬา 
     ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
           จำนวน    ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           จำนวน    ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท  
           รวมเปน   ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท   
๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
     ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
           จำนวน    ๓  โครงการ  งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐  บาท  
           รวมเปน   ๓  โครงการ  งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐  บาท   

รวมท้ังสิ้น  ๕๐  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑,๓๗๐,๐๐๐  บาท 
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บัญชีครุภัณฑ  (แบบ ผ.0๓) 
๑. แผนงานเคหะและชมุชน  

ประเภท  ครุภัณฑอ่ืน  
       เตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท   
       (ปงบประมาณ  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ประเภท  ครุภณัฑกีฬา  
       เครื่องออกกำลังกายกลางแจง  งบประมาณ  ๙๘,๐๐๐  บาท   
       (ปงบประมาณ  ๒๕๖๖) 

           (รายละเอียดปรากฏตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท 

เห็นชอบ    ๑๔    เสียง  ไมเห็นชอบ     -     เสียง  งดออกเสียง    ๑     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ ประกาศใชรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานสภาอบต. ขอเชิญปลัดอบต.ปาแดง  ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 
ปลัดอบต.ปาแดง ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงไดจัดสงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง ในคราวประชุมสภา 
องคการบริหารสวนตำบลปาแดง  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓    ครั้งท่ี ๑   เม่ือวันท่ี ๑๖   
สิงหาคม  ๒๕๖๔   และสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  ๒    เม่ือวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  
๒๕๖๔  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔    เพ่ือเสนอใหนายอำเภอเมืองแพรพิจารณาอนุมัติ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕     (จำนวน  
๒๕,๑๕๐,๐๐๐  บาท)   ตามมาตรา  ๘๗        แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗ )    พ.ศ. ๒๕๖๒   
นั้น  อำเภอเมืองแพรพิจารณาแลว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา    ๘๗   แหง 
พระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแกไข 
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒   อนุมัติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวนตำบลปาแดงตามท่ีเสนอ 
และขอสงคืนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปฉบับดังกลาว         มาเพ่ือ 
ดำเนินการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว        และเม่ือองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
ประกาศใชบังคับแลว    ใหจัดสงสำเนาประกาศพรอมสำเนาขอบัญญัติฉบับท่ีนายก 
องคการบริหารสวนตำบลลงนามประกาศ ใหอำเภอเมืองแพรภายใน ๕ วัน   นับแต 
วันท่ีประกาศใช   จำนวน  ๒  เลม  อนึ่งเพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและถูกตองในสถานการณปจจุบัน   จึงขอใหองคการบริหารสวนตำบล 
ปาแดงพิจารณาดำเนินการแผนปองกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
แผนงานโครงการตำบลสุขภาวะในพ้ืนท่ี  และกอนดำเนินการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใหองคการบริหารสวน
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ตำบลปาแดงตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ  รวมท้ัง
แนวทาง / หลักเกณฑท่ีเก่ียวของใหครบถวนและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตำบลปาแดงไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เม่ือวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ และสง
สำเนาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน ๒ 
เลมใหอำเภอเมืองแพรเรียบรอยแลว   จึงขอแจงใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
ปาแดงทราบเพ่ือดำเนินการตอไป 
(รายละเอียดปรากฎตาม   หนังสืออำเภอเมืองแพร  ท่ี  พร ๐๐๒๓.๗ / ๒๘๐    
ลงวันท่ี   ๑๐  กันยายน   ๒๕๖๔) 

มติท่ีประชุม           รับทราบ 
 

ประธานสภาอบต. ผูใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม      
                               (ท่ีประชุมไมมีผูใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก) 

เม่ือท่ีประชุมไมมีผูใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกจึงขอปดการประชุมสภา
องคการบรหิารสวนตำบลปาแดง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจำป   
๒๕๖๔  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.                    
 

 (ลงชื่อ)                                                    ผูจดรายงานการประชุม 
          (นางพรรณธร  ทรวงหิรัญ) 
        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 
 

 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว 
                  เม่ือวันท่ี.........................................................                       

 
(ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                       (นางดวงรัตน  มินา) 
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                               (ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายพูนสนิ  บุญค้ำช)ู 
                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   (ลงชือ่)       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวรพิมพดาว   อินถา) 
                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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        สภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสมัย................. 
สมัยท่ี.................ครั้งท่ี.................../..........................     เม่ือวันท่ี....................................................................... 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดงจึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔    ขอ  ๓๔ 
 
 

              (ลงชื่อ)                                            ผูรับรองรายงานการประชุม 
         (นายธนกฤต   สวนบุญ) 
        ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปาแดง 

 
 
 

 


