
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  
วันที่  12 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ชั้น 2 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ประธานสภาฯ เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  
2 นายวิริยะ  บวรวชิรเมธี รองประธานสภาฯ วิริยะ  บวรวชิรเมธี  
3 นายเสือ  เปลี่ยนกลาง ส.อบต. หมู่ 1 เสือ  เปลี่ยนกลาง  
4 นายเทอด  งามสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 1 เทอด  งามสันเทียะ  
5 นายกิตติศักดิ์  เกลี้ยงกลาง ส.อบต. หมู่ 2  กิตติศักดิ์  เกลี้ยงกลาง  
6 นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง ส.อบต. หมู่ 2  พิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง  
7 นางสาววัลลภา  ไทธานี ส.อบต. หมู่ 3 วัลลภา  ไทธาน ี  
8 นางเปรียว  ปลุกกลาง ส.อบต. หมู่ 4  เปรียว  ปลุกกลาง  
9 นายมานิตย์  ปลั่งกลาง ส.อบต. หมู่ 4 มานิตย์  ปลั่งกลาง  

10 นายสุชาติ  ตูมกลาง ส.อบต. หมู่ 5 สุชาติ  ตูมกลาง  
11 นางสมหวัง  พลมณี ส.อบต. หมู่ 5 สมหวัง  พลมณี  
12 นายผึ้ง     ไทยกลาง ส.อบต. หมู่ 6 ผึ้ง     ไทยกลาง  
13 นายจ านรร  วนกลาง ส.อบต. หมู่ 6 จ านรร  วนกลาง  
14 นายทวี  งามกลาง ส.อบต. หมู่ 7 ทวี  งามกลาง  
15 นางสุกัญญา  พิมพ์กลาง ส.อบต. หมู่ 8 สุกัญญา  พิมพ์กลาง  
16 นายสนอง  โกสุมภ์ ส.อบต. หมู่ 8 สนอง  โกสุมภ์  
17 นายสุน  สายแสง ส.อบต. หมู่ 9 สุน  สายแสง  
18 นายจารุวัฒน์  มุ่งรวยกลาง ส.อบต. หมู่ 9 จารุวัฒน์  มุ่งรวยกลาง  
19 นางสังเวียน  ทิพย์คูนอก ส.อบต. หมู่ 10 สังเวียน  ทิพย์คูนอก  
20 นายประทีป  เหมือนกลาง ส.อบต. หมู่ 10 ประทีป  เหมือนกลาง  
21 นายงัน  ดีมะลัง ส.อบต. หมู่ 11 งัน  ดีมะลัง  
22 นางสาวดาว  ศิริรวง ส.อบต. หมู่ 11 ดาว  ศิริรวง  
23 นายตุ๊  พิมพ์กลาง ส.อบต. หมู่ 12 ตุ๊  พิมพ์กลาง  
24 นางมะลิ  ท าคาม ส.อบต. หมู่ 12 มะลิ  ท าคาม  
25 นายเนตร  ตุ้มมี เลขานุการสภาฯ เนตร  ตุ้มมี  

 
 
 

/สมาชิก........... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธีระพล  ขอใบกลาง นายก อบต. ธีระพล  ขอใบกลาง  
2 นางอุไร  เหมนิธิ รองนายก อบต. อุไร  เหมนิธิ  
3 นายทวี  เกลี้ยงกลาง รองนายก อบต. ทวี  เกลี้ยงกลาง  
4 นายสืบ  ปลั่งกลาง เลขานุการนายกฯ สืบ  ปลั่งกลาง  
5 นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  
6 นางสาวอินทุอร  โพธิ์ศรี นิติกรปฏิบัติการ อินทุอร  โพธิ์ศรี  

 
สมาชิกสภาฯ มีทั้งหมด     จ านวน   24    คน 
มาประชุม                           จ านวน   24    คน 
ลากิจ     จ านวน    -      คน  
ไม่มาประชุม                     จ านวน    -      คน 
เลขานุการสภาฯ    จ านวน    1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    6     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  ก่อนเข้าวาระการประชุมและถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ มา
ประชุม จ านวน  24  คน นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม  จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมตามที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้    เมื่อประธานสภาฯ ตรวจดูว่าสมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว  ได้น าไหว้พระสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนา  และประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เปิด
ประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
ประธาน  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 22 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
17  กุมภาพันธ์  2563    และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง  เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

/มีก าหนด........ 
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มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 
2563 

ที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 แจ้งการขึ้นทะเบียนปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่  17 เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธาน  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 

2563 เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นางมะลิ ท าคาม           เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธาน คกก.            ทุกท่าน ดิฉันนางมะลิ ท าคาม สมาชิกสภา หมู่ 12 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว คือ รายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 27 เมษายน 2563 
และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ตรวจสอบ
แล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธาน  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 24 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โปรดยกมือ
ครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
ด้วยมติรับรอง 22 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 
 

/ระเบียบ....... 
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ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19)  

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 
ประธาน  
นายธีระพล ขอใบกลาง  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้มีประกาศให้ประชาชนที่ได้รับ 
นายก อบต.   ผลกระทบจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาลงทะเบียน

ขอรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละเอียดจะได้ให้ปลัด 
อบต. ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบต่อไป 

นายเนตร  ตุ้มมี   การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ทางองค์การบริหาร 
ปลัด อบต.   ส่วนต าบลโนนเต็ง ได้รวบรวมรายชื่อของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกฯ ได้

ตรวจสอบ แก้ไข ยืนยันและรับรองว่าไม่เป็นผู้เคยได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐมาก่อน ขอเชิญทุกท่านได้ตรวจสอบครับ 

ที่ประชุม   ทุกหมู่บ้านได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องครบทุกหมู่บ้าน 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญท่านธีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
ประธาน   ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง     เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต.  กระผมขอแจ้งเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงไปนั้น ส าหรับรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถาน 
 การณ์  Covid-19 จะให้สมาชิกได้ รับรองรายชื่อว่าไม่ เคยได้รับการ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อน การพิจารณาจะต้องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สิ่งของ
ที่จะบรรจุถุงยังชีพ จะมาส่งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเต็งจะมอบถุงยังชีพในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 
2563 

 2. สถานการณ์โรคโควิด-19 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่เราก็ยังคงต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการเดิมอยู่ ในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์ เพ่ือไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย 

 3. ตามที่ได้ส่งไลน์กลุ่มการทบทวนสิทธิ์ ผู้ ได้รับผลกระทบขอรับการ
ช่วยเหลือ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นัดมา 9 ราย แต่
ไม่มาตามก าหนด ขอให้สมาชิกฯ ได้ประสานเจ้าตัวรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วย 

 4. การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้สูงอายุอยากรับเบี้ยยังชีพ
แบบเดิมคือรับเป็นเงินสด เพราะไม่สะดวกไปกดที่ธนาคาร หรือบางรายไม่มี
บัตร ATM ต่อไปก ำหนดให้ผู้รับเบี้ยจะต้องท ำบัตร ATM ท ุกคน 

/ถ้าไปท าเอง....... 
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ถ้ำไปท ำเองไม่ได้ ก็อาจจะมอบอ านาจให้คนในครอบครัวไปด าเนินการแทน
ได ้

 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จะจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท ต าบลโนนเต็งได้รับ 10 คน มีรายชื่อแล้ว 
แต่ก็มีบางราย เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายดาวเลิศ ถ่ายสูงเนิน มีรายชื่อด้วย 
ซึ่งไม่เหมาะสม ก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงรายชื่ออีกครั้ง เพ่ือให้เหมาะสม
ต่อไป 

 6. ทางอ าเภอฝากเรื่องปลูกผักสวนครัว ขอให้ท าจริง เพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร 

 7. การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย จ านวน 20 หลังคาเรือน จะ
ประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นี้ และประกาศรายชื่ออีก 15 วัน 
จึงจะได้รับเช็ค 

 8. การเฝ้าระวังฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ถ้าไม่มีความจ าเป็นอย่าออกนอกบ้าน
เพ่ือความปลอดภัย เพราะท่ีผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าแล้ว 

 9. โรคไข้เลือดออก ขอให้ทุกหมู่บ้านเฝ้าระวัง ต าบลโนนเต็ง มีผู้ป่วยแล้ว 
12 ราย ดังนั้นขอความร่วมมือช่วยกันเฝ้าระวังด้วย 

 10. ตามที่ ได้แจ้งข้อมูลให้สมาชิกทราบ ทาง อบต.โนนเต็ง ได้เสนอ
โครงการขุดลอกคลอง ไปยังกรมส่งเสริมฯ มีชาวบ้านบางหมู่บ้านจะขอปลูก
พริกบริเวณคันคลอง ขอเรียนว่าขณะนี้โครงการที่ขอไปคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ จึงขอให้ประชาชนอย่าพ่ึงปลูกพืชบนคันคลอง เพราะถ้าปลูก
แล้วจะได้รับความเสียหาย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญนายวิริยะ บวรวชิรเมธี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธาน   โนนเต็ง เชิญครับ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
รองประธานสภาฯ ตามที่ ท่านนายกฯ ได้แจ้งข่าวสารดีๆ ให้ทุกท่านทราบ ต้องขอขอบคุณ

ท่านนายกฯ ที่ห่วงใยชาวต าบลโนนเต็ง ช่วงนี้เรื่องฝนเรื่องลม ขอให้ทุกบ้าน
ได้ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 - เรื่องโรคไข้เลือดออกก็ส าคัญ ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลคนในครอบครัว
ให้ปลอดภัย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธาน    
 

/นางพิมพ์พิดา......... 
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นางพิมพ์พิดา บ ารุงกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ   ขอน าเรียนท่านนายกฯ เรื่องโรคไข้เลือดออก อยากขอรับการสนับสนุน

  ทรายอะเบท เพ่ือใส่ในภาชนะเพ่ือป้องกันลูกน้ ายุงลาย 
นายสนอง  โกสุมภ์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ขอความช่วยเหลือเรื่องซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อของบ้านดอน

สามัคคี หมู่ 8 เนื่องจากพอมีฝนตก น้ าจะท่วมขัง การสัญจรไม่สะดวก เกรง
ว่าชาวบ้านจะได้รับอันตราย 

นางสาววัลลภา ไทธานี  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ขอความช่วยเหลือถนนทางเข้าซอยเสาสูง หน้าฝนมีน้ าท่วมขังและเป็นหลุม

เป็นบ่อ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญท่านธีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
ประธาน   ชี้แจง เชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง     ขอชี้แจงเรื่องโรคไข้เลือดออก ตอนนี้ทางกองสาธารณสุขฯ อบต.โนนเต็ง 
นายก อบต.  ก าลังด าเนินการจัดหาน้ ายาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท ซึ่งทาง อบต.

โนนเต็ง จะออกพ่นหมอกควันและจะแจกทรายอะเบทไปพร้อมกัน 
 - ปัญหาทางที่ เป็นหลุม น้ าท่วมขัง บ้านดอนสามัคคี หมู่  8 ได้จัดท า

งบประมาณ ปี 2563 ในการแก้ไขปัญหาโดยการวางท่อ ตอนนี้อยู่ระหว่าง
รอด าเนินการ 

 - เรื่องที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอมาเกี่ยวกับปัญหาโครงการพ้ืนฐาน ทาง 
อบต.โนนเต็ง จะออกตรวจสอบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกฯ ได้ทราบ มีท่านอ่ืน  
ประธาน จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุม

ครับ 
 

 
 

ประธานปิดการประชุม   เวลา  12.00  น. 
 
    (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม  
                               ( นายเนตร  ตุ้มมี ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 

 
 

    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                   ( นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
/คณะกรรมการ....... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ได้ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

    (ลงชื่อ)          ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางมะลิ  ท าคาม ) 

                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 

    (ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสาววัลลภา  ไทธานี ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 

    (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 


