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กจกรรม 
"ใคราขเมืองaะอาถ 

เก็นกวาถทงจังKวัถ

จังKวิถนครราขสืมา ใถ้กำKนถจัถ 
ก ิจกรรม "ใคราชเมืองa ะอาถ 
เก ็บกวาถ!างจ ังKว ัค" โกยให้' 
ทุกภาคส่วนในจังKจิกนครราขสืมา 
มีล่วนร่วมในการถูแลรัาษาความaะอาถ 

!!a=ความเป ็นระเม ืยบเร ียบร้อย 
ของบ ้าน เม ือ ง การจ ักการขยะ 

เปูอปอยแaะaงปฏ ิก ูa การถูแaทกแก่ง 
aaาพภูมิทิคนของบ้านเมือง การปอูกใบ้กอก 

ใบ้ประกับ ให้เกิถความaวยงาม การถูแaชายประกาค 
ที่ถิถกั้งทามกนนaายก่างๆ เพ่ือให้จังKจิกนครราขสืมา มีความaะอาถแaะความเป็นระเบียบ 
เร ียบร้อย ม ืส ังแวถส ่อมท ีก ั เพ ื่อa ขภาพของประยาขน แอะความน่าอยู่ของa“งคม 
เทคบาaกำบอในนอูง จึงใกักำเนินการจักกิจกรรม "ใคราชเมืองaะอาถ เก็บกวาถทั้งจังKจิก" 
ประกอบถ้วยกิจกรรมการกักK!■บ้า เก็บขยะ ทำความa ะอาถกนนaายKa“ก กนนaายรอง 
แอะกนนในKเปู่บ้านภายในเขกเทคบาaกำบอในนอูง เพื่อให้บรรอุมอส่าเร็จกามจิถกุประองค์ 
ยองกิจกรรมอย่างมีประอิทธิภาพ ใถยกิจกรรมกังกอ่าวจัถขื้นเมื่อจินที่ no มกราคม ษ๕ชท



‘เ*"เ^*■'เIpi

โครงการ 
ขยายนจิจราจร 

กนนโนนสูง - มถิรกาพ 
จากอยูา่งอัถ๊ 

ถงึสถูเยฅเทคบาล

โครงการขยายมิวจราจร ถนนโนนส ู่^  
นิถรภาพ จากอู่ช ่างอี๊ถถึงสุถเขถ I 
เทคบาล เ0นโครงการทีเทศบาล 
ก ำ เน น ก ารถ าม ย ุท รศ าล ถ ร 
การพฌนาถ้านโศรงลรางพนราน 
เพอแถ้โขปัญKาถ้านการจราจร 

ใเ<กับประขาขนในเขถเทศบาล 
กำบลโนนลูง และนู้ใยรถใช่ถนน 

ในการลิญจรในมาทกศน เพราะบริเวณ 
ถังกล่าวเกิถอุบถิเKถุบ ่อยศรั้ง และเ0น 

จุถเล่ึยงในการเกิถอุบถัเKqของบู้ใช่รถใช่ถนน 
ในการล ัญจร เทศบาลกำบลโนนลูง ใถัเล็งแ<น ความลำถ ัญถัานศวามปลอถถัย 
ของประขาขนในเขถพนทีเพอเป็นการรองรับการพฌนาและความเจริญถัานการ 
ขยายถัวของเมืองทีป็จำนวนประขากรเพิมมากขึ้น และเพือการเขือมโยงระบบขนล่ง 
ทีถีขึ้น จึงใถ้กำเนินโครงการขยายนัวจราจร ถนนโนนลูง - นิถรภาพ จากอู่ช่างอี๊ถ 
กึงลุกเขถเทศบาล โกยใช่เงินงบประมาณของเทศบาลถำบลโนนลุงกำเนินการจำนวน 
0๕ ล้านบาท (เป็นราคาท่ีมืการแข่งขนถันของบู้รับจ้างถ้วยวธประกวถราคาอิเล็กทรอนิกล่) 
ภายใถ้การอนมัถ้งบประมาณของลภาเทศบาลกำบล่โนนลุง บริษัทที่เป็นคู่ลัญญาในการ 
กำเน ินโครงก ารค ือ บริษ ัท ข .น ิก รยนก ํ 0๙๙ท จำถ ัก ข ึงโครงการถ ังกล ่าว 
กำเนินการเล§จ1รยบรอิยัแล้ว และล่งมอบใKประขาขนใถ้ใช่ประโยชนในการสัญจรใปมา 

^ถ้วัยควาบปรารถนาถีและK^ยจา?นกกบาลกำบลโนนลง

รายงานประจำเถือน กุมภาพ■นริ'เว๕ชท เทศบาลถืาบลโนนสูงร<ร?«=- ท



/ การประชุม
สภาเทกมาลถำมลโนนสูง 

สมัยลามญ สมัยท่ี 0  ̂
ครัง้ที ่ 0 ประจำ0

เทกบาลถำบลโนนสูง ใถ้กำKนถจัถ 
การประชุมสภาเทกบาลถำบลโนนสูง 
สม้■ยสามัญ สม ัย 0 ครั้งเา 0 
ประจำซ ๒๕๖ท ขื้น เพอประขุม 

/ ปรึกษาKTSD เสนอข้อคิถเKน เสนอ
แนวทางการแกํโขมัญKา และรายงาน 

มลการกำเน ินงานของเกกบาล 
กำมลโนนสูง ใเ<ที ประข ุมร ับทราบ 

และพิจารณารวมกัน โถยการประชุมถังกล่าว 
จํถขึ้นเมื่อวันจันทรที ๒๕ ก ุมภาพ ันธ้ ๒๕๖ท เวลา 0๕.๐0 น. ณ 1<องประขุมสภา 
เทกบาลทำมลโนนสูง ลำนิกงานเทกบาลทำบลโนนสูง

ช ๕ ๖ ท



กจิกรรม
จถิDnaาถานภิยแลง 

การประลานความร่วมมDี 
การแกิใยปัญKาภัยแลง 
จงัk5ถนครราชสมีา

ป'ญKา ภ ิย แ ล ้ง ส ่ว น ใ ส ่ง ม ล  
กระทบอย่างยิงถ่อการถำรงขวิถ 
และการประกอบอาชีพ โถยเฉพาะ 
พนองขาวเกษถรกร ท่ีมีควาเJงำเ0น 
ถ้องใช้นา ในการทำนา กาลวน 
ทำใร่ และใช้นาในการอุปโภค บรโกก 

โถยคูนยิอำนวยการใKญ่ จิถอาลา 
พระราชทาน จ ังKว ัถนกรราขล ้มา 

เกินทางลงพนที่ถูการแถ้ปัญKาภัยแล้ง
ฃงเกกบาลถ่านลโนนลูง ใถ ้ฮส ่วนร่วม 

ในการลนบลเJนถ้านรกมรรกุกนา เพ่ือนำใปแจก 
ใเ<พีนองประขายน ใถ้ใช้ในการอุปโภคบริโภค การใKความร่วมมือถ้านรกแบกโอ 
ในการขุถถ้กกินและวัขพีข ในกิจกรรมประกอบถ้วยเปูธส่งเลริมกวามรู้ของKปวยงานถ่างๆ 
เางเปูธของคูนยิขยายพนธุ้พ ีขที ท จ ังKว ํถนกรรายล ้มา IJ6 กกน.อำเภอโนนลูง 
เ^ธส่านักงานเกษถรอำเภอโนนส;ง บธของKนวยปรมพยาบาล รพ.ลถ.สะพาน 
และIJ6ถ่างๆอีกมากมาย โถยกิจกรรมจัถขนเมื่อว!นองการที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖ท

" เนถอนน^า ^มู่เท่ี £  ถ ่า^ ล ำคอKงษ อำ!]^ อโส ุ[ง*จ ัง ํวถนกรรายส ีมา 1̂



การออกฉิถพ่น 
สารเคมิกำจักยุงลาย 

ถวัยระบบ)ครองพนใแญ ่
แบบสะพายKลังและ 

แบบฅกิกัง้บนรกยนถ์

ปัจจุบันโรคใขัเลือถออก สามารถ 
พบใถ ้ท ุก เพ คท ุกว ัย  [[ละมัก 
จ ะพ บ ม ัอ ย ใน [ถ ็ก ว ัย [ ร ีข น  
[กคบาลถำบลโนนสูง จึงใถ้[ล็ง[KU 
ถ ึงค วาม ล ำค ัญ ?น ถ ้าน ก าร  
ควบคุมโรค [พอลถการแพร่ระบาก 

ของโรคใข้[ลือกออก จึง?ถ้จัถ[จ้าKนาท่ี 
ถ ้า [ป ันการออกฉ ีกพ นลาร[คป ั 

กำว ักย ุงลาย [พอ[ป ็นการควบค ุม 
และปั อ งก ันการแพ ร ่ระบ ากของโรค  

ใข้[ลือกออกถังกล่าว [[ละ?นการกำ[นินโครงการ 
[กคบาลกำบลโนนสูง โกยกองสาธารณสุขและลี่งแวกล้อม ใถ้วัถ?Kมี[ครองพ่นลาร[คมี 
กำวักยุงลาย ถ ้วยระบบ[ครองพ ่น?แบบถ ึกก ั้งบนรถยนก ํพ ่นลาร[คม ี ยูแอลวี 
ถ้วยระบบละอองนอยละ[อียก [พอ[พบประลิกธิภาพ?นการลงพนทฉีถพ่นลาร[คมี 
กำว ักย ุงลายอย ่างท ั๋วถ ึง โกยโครงการกังกล่าว ถ้า[บ ินการ[มือวันถึ ช๗ - ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖ท

ร̂ายงานบระจำเถือน กุมภาพ■นร ษ๕๖ท เทกนาลทาบลโนนสูง:
เฟ■พii



การเก็บขน 
แล:กำจิถยยะนลฝอย

(กองลารารณส^ย 
และล่ีงแวกล้อม)

กองสาธารณสุขและสิงแวถล้อม 
มีภารกิจปฎิบัถงานในการเก็บขน 
และกำจัถขยะมูลปอยในทีและทาง 
สาธารณะ ขุมขนถ่างๆ ท่ัวท้ังพนท่ี 
ในเขณ ทกบาลถำบลTนนล ูง  

เป็นประจำกุกวัน ใม ่เว ันว ันKยุถ 
ราขการ และเกกบาลถำบลTนนลูง 

WUJญKาการนำขยะประเภทเกษวัลกุ 
เช่น กิงใม้ เฟอรนเจอร ทีนอน และวัลกุ 

ก่อสร้าง KSอวัลกุอ ืนๆ ทีใมุ่ลามารกทั่งลง 
ในถังขยะใถ้ นำมาทั่งข้างถังขยะและบริเวณในทีและทางลาธารณะ ฃึ่งรกมรรกุกขยะ 
ทีใเ<บริการประจำเส ้นทางปกถิ ใบ'สามารกเก็บขนขยะใถั เนืองจากขยะประเภท 
เกษ ว ัลถ ุถ ังกล ่าวม ุขนาถใอาจสร ้างกวามช ่ารถ เล ียKายใKถับรกบรรกุกขยะ 
และใม่ใถํ่เป็นขยะทเกิถจากการอุปโภค บริโภคในขีวิถประจำวัน จ ึงจำเป ็นถ ัอง 
เก็บขนและก่าจัถเป็นครั้งคราวโถยใถจัถรกบรรกุกขยะแบบเททาย เข้ากำเนินการเก็บขน 
ขยะเปูลปอย และเก ็บค ่าธรรม เน ียมถาม เกกบ ัญ ญ ัถ ิเท กบาลถำบลโนนส ูง  
เรือง การกำจัถมูลปอย ลฺงปฎัก ูล และสิงเปรอะเซอน ทั่งน เทกบาลถ่านลโนนสูง 

- จึงขอประขาส้มพนรใเ<(ปู้ทีถ่องการทั่งขยะถามรายการข้างถัน ใเ<แจ้งความประลงค่ 
ขอรับบริการเก็บขนขยะประเภทเคษวัลกุถังกล่าว และช่าระค่าธรรมเนียมค่าบริการ 
เก ็บและขนในอัถราเท ียวละ bo บาเา n p ส ุอบกามใถ ่ท ีกองสาธารณ ส ุข  _

รละลี่งแวถสุ้อม สำนักงานเทกบาลถ่าบลโนนล่^ หซายเลขโทรกพกํ■^๔-ท๗๙ท๕.g  ̂
ถวฒก^ปรารเาเนาถ่และKวงใยจากเท^สุลถาบล^^^' I'

' รายงานนระจำเกือน กุมภาพันธ์ ช๕ชท เทศบาลทำบลโนนสูง P ท̂



เทคบาลถุ่าบลในนสูง แว“งเป ็นอย ่างย ิงว ่า ข้อเชูลข่าวสาร/เาจกรรมถ่างๆ 
ของเทศบาลท่ีเนยแพร่ จะ*เป็นประโยชนสำKรมประขาขนในการรินทรามข้อมูลข่าวสาร 
และการกำเนินงานของเทศมาลอย่างทั๋วถึง ทั้งในเขถเทศมาล นอกเขถเทศมาล 
และมูที่ลนใจท้ัวใป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการริบทราบข้อมูลข่าวสาร 
ของทางเทศบาล ท่ีนำมาประขาลับพันsfนศร้ังน

นายประสงค ์ โพรมคีริ ิ
นายธรี ธรรมราธยี ิ
นายกวิฤกร โพ เม ี̂  
นายวรการ ทคกลาง

นายกเกกมนกรกีำบลโนนสงู นางประภาพรรณ โพธ๋ัมีre  
รองนายกเกภมนทร ี นายประภากร ปานกลาง
รองนายกเกกมนทร ี นายกกิถัย้าย ขุนนิล
เลขานกุารนายกเกกมนทรี

นางนจิพร จนิทนามณริีทน ทปรก'ษานายกเกกมนทรี นางฉวจีรรณ วณชิวรากจิ

บรรณาธิการ

นาย[นิรพล ทะเกาน้อย ปลักเกกมาลทำมลโนนสูง

มู้ทรวจaอบข้อมูล

นางลาวนริวถ ี จงกลกลาง 
นายยานนก ิ กกลันเกียะ 
นายกฤษณะ โพ iD re  
นางลาวลภสิลร ปางจม

นูอ้ำนวยการกองวยิาการและแบนงาน 
เ<วKนา้ปา่ยบริการและเนยแพรวิยาการ 
เจา้พนกังานDองกนัและบรรเกา 
ลาธารณกยั
เจา้พนกังานธรุการdานาญงาน

เOKนา้ปา่ยแมนงานและงมประมาณ 
นกิกิรdานาญการ 
นกิกิรdานาญการ 
นักวิเคราะเ^นโยมายและแมนนางลาวลุกัสลร ปางจูม นักวิเคราะเ<นโยมายและแมน

" เทศบาลคำมลโนนสูงนำอยู่ ทารบริKารจัถทารท ลาธารญปโทคครนคริน 
เทษถรทรรมเาาวKนา ทารกึทษาก้าวใทล เ<วงใยประขาขน "

เกกบาลทำมลโนนลง got<2 ทนนครีราน ทำมลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังKวิทนกรรายลีมา nogtJ^I


