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พิธีช าเพ็ญ nfโลแล:กิจกรรมนอมรีาลีก
เนองในวนคล้ายวินลวรรคค พร:นากสมเก็จพร:นรมยนกาธีเนคร
มKาภูมพลอถลยเกยมKาราช นรมนากนพิทร

เทคโบาลทาบลโนนสูง อำเกdTu นสูง และประยายน
กำKนถจิถพิรีปาเพ็ญกุคลและกิจกรรมน้อมราลึกเนอง?บ
วันคล้ายวัน สวรรคถพระบาทลมเก็จพระบรมยนการิเบคร
มKากูมิพลอถุลยเกยมKารราย บรมนากบพทร โกยนาย
ประสงค์ โพเมีค ิร ิ นายกเทคมนถริทำบลโนนสูง ร่วมกับ
อำเภอโนนสูง 1<วแน้าส่วนรายการ พน้กงานเทคบาล และ
ประยายน?นเขทเทคบาลทำบลโนนสูง ร่ว มจัก พรทำบุญ
ถักบาทรพระสงฆ์จำนวน ๙0 รูป พธีเจริญพระพุกรมเว่ท่
และกิจกรรมวางพวงมาลาและกวายบังคม โกยกิจกรรม
ถัง กล่า วจัก ขนเฮอวัน ที 0ท ทุลาคม ษ๕ชช {ย'วงเข้า)
ณ บริเ วณ Kน้าทีว่าการอำเภอโนนสูง
เพอกวายเ0น
พระรายกุค ล และน้อ มรำลึก ?นพระมKา ก ร ณ า ร ิค ุณ
ยองพระองค์ท ่า นทีม ีก ่อ พสกนิก รยาวโกยเางแน่น กิน
อย่า งKาทีส ุก มิ?กิ
พิธีจุกเทียนเพอน้อมร่าลึก?นพระมKากรุณ าริค ุณ พระบาทสมเก็จพระบรมยนกาธีเนคร
มKากูมีพลอถุลยเกยมKาราย บรมนากบพิทรโกยกิจกรรมจักขนเมื่อวันที่ 0ท กุลาคม ๒๕๖ช
(ย่วงเรน) ณ 'Kอประยฺมอำเภอโนนสูง
.
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การประชุมแนนกำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ b(ะชท

เทคบาลทำบลในนสูงใถ้กำKนถจิถการประขุมแนนโเาเนินงานบระจำซงบประy าณ
W.fT. bCi5ท ขน โถยมีงุค มุ่งKมายเพDแสทงทีงรายละIDยกแนนงาน/Tครฺง การ/พฌนา
และกิจกรรมที่ทำเนินการงริ'งเางKมถในเฬนกของเทกบาลทำมลโนนสูง ซึ่งโก้เสนอทํอกี่
ประขุมคณะกรรมการพัณนาเทคบาล ทประขุมมีมถิเอกฉันท์IKนขอบแนนการทำเนินงาน
ทจะถาเนินการในรอบ0 งบประมาณ พ.ค. เว๕๖ท ถามงบประมาณรายจำยประจำป็
งบประมาณ พ.ค. ช๕๖ท ที่น่านความIKนขอบจากสกาเทคบาลทำบลโบนสูง โถยการ
ประขุมถังกล่าวจักขนเมื่อวันที่ 0๕ ถลาคม bC๖b ณ เ<องประขุมสกาเทคบาลทาบลโนนสูง
และเทคบาลทำบลโนนสูงโกยนายประสงค์ โพธั๋ฮ คิร ิ นายฺก เทคุม นถรีท ำบลโนนสูง
ใถัล งนามประกาคใข้แมนทำเนิน งานเ0นกเรียบร้อ ยแล้ว เมื่อวับที่ 0๘ ถลาคม b C ๖b

เทกบาลถำบลในนสูง ใถ้ประกากใข้เทกบญญัถิงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ก. b<ะ ๖ท

เรียบรอยแล้วเมื่อวันที่ bo กันยายน b« ๖b

โถยน่านกวามเKนชอบจาก

สกาเทกบาลถำบลโนนสูง ในกราวประขุมสมัยสามัญ สมัยที่ ท ประจำปี b«๖b กรงที่ b
เมื่อวันที่ 0๘ ส ิง Kากม 1ว๕ชb
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การกำเนินงาน?นการรับเรDงร้องทุกข์/แก้Tขปัญ KniUDUท้น และใ!<กำปรกษากฎKมายแก่ประชาขน?นพบท โกยคณะกรรมการคูบ ยิย ทิรรรม
ชุมชนเทคบาลกำมลโนนลง ประกอบท้วยบุคคลกังท่อใปน
0. นายณัรูพ ล ทะเกาน้อย
b. นายเ0ถ ท่าเนิทกลาง
ท. นายเฉลิม กลึงกลาง
๕. ถามกำรวงกวัล ย่ คล่อง?จ
๕. นายงกพงษุ่ ใพถีพะเนาว่
ช. นางรัชนย์ ปิน นิก ร
ทเ. นายมเวูญ นาคจำคิลป้
๘. นางลาวกาKลง ยี่งงอKอ

ปลักเทคมาลกำมลโนนสูง
ประรานกรรมการ
ประรานลกาเทคบาล
รองประรานกรรมการ
สมายิกสกาเทคบาล
รองประรานกรรมการ
เจ้าพนักงานกำรวง
กรรมการ
อาสาสมัค รแรงงาน
กรรมการ
อาสาสมัค รพณ นาสังคมy
กรรมการ
อาสาสมัครทุมประพฤกิ^
กรรมการ
อาสาสมัค รสารารณสุข
กรรมการ
ประจำK ljน้าน
๙. นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์ อาสาสมครพิฌ นาชุมชน
กรรมการ
ระกับกำมล
00. นายชานนท์ กกสันเทยะ นิทิกร
กรรมการ/เลขาบุการ
00. นายกฤษณะ โพเมีค ิร ิ
นิทิกร
กรรมการ/ผู้ช ่วยเลขานุการ
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{ฅิถท่อลอบกามข้อเปูลใคที่ งานนิกิการ กองวิขาการและแนนงาน สำนักงานเทกบาลทาบลโนนสูง)

กูนย้ยุถิรรรมขุมชนมีบทบาทKนาท ถังถ่อใปน
0. ส่งเสริม สนับสบุนและประสาบงานการกำเนินงานของส่วนราชการ KUวยงาน และองค์กรปกครอง
ส่วนก้องกี่น ในการเสริมสร้างการเข้ากึงความยุกรรรมของประขาขน
ช. เป๋าระวิงและ0 องก ัน ม ัญ Kาอาชญากรรม การทุงริกและประพฤกิมิขอมของเจ้าเ<น้าทรัรและการ
กระทานักกฎKมายทางๆ
ก. พิจารณาเรองร้องเริยน ร้องทุกข์ มัญ Kาความ?ม่เ0 นรรรมของประยายน และรับแจ้งเบาะแสข้อเปูล
การกระทานักกฎKมายท่างๆ 'กลอกจนการช่วยเKลึอ กูแล ?!<คำแนะนา และแก้?ขมัญKาแท่ผู้ทใกัรบ
ความเกึอถร้อน KSอผู้ทกัองการคำแนะนำทางก้านกฎK!Jาย และกระมวนการยุกิรรรม
๕. ใกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททามทเวู่กรณีร้องขอเกี่ยวก้บความแพ่งKริอความอาญาที่เ0 นความนัก
อินยอมความ?กั โถย?เ<กำเนินการทามกระบวนการ?กล'เกลี่ยข้อพิพาท KSอจิกการความยักแย้ง?น
ชุมขบ ทั้งน การ?กล'กลี่ยและประนอมข้อพิพาท?เ<|0น?ปถามกฎKมายว่ากัวยการส่งเสริมและประนอม
ยอพิพาท?นชุมชน
๕. ?เ<ความช่วย!Kลือ กูแล ผู้กี่?กัรัมความเสียKาย เ<รอ?กัรับนลกระทบจากการกระทำความนักและ
อาขญากรรมและประ'สานงานKนวยงานกี่เกี่ยวข้อง เพอกำเนินการทามอำนาจKน้ากี่
ช. ?เ<ความช่วยIKลือ และสนับสนุนการกำเนินงานของKนวยงานกี่เกี่ยวข้อง?นการแก้?ขบำมัถ พินพิ
ผู้กระทำความนักและผู้พ้นโทเว่ รวมทั้งผู้ทูกทุมประพฤกัKริอผู้กี่?ถัรับการปล่อยกัวยั่วคราว?เ?กลบกน
เ0นพลเชองกีและ?ม'Kวบกลับ?ปกระทำนั'กอก
๗. เนยแพร่ความรู้ และข้อเชูลช่าวสารก้านยุทิธรรมชุมชนแก'ประชาขน
๘. กำเนินการอื่นๆ ทามกี่?กัรับมอบKมาย
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เทศบาลลำบลในนสูง ร่ว มกับ Kนวยงานรายการ รั5วิส าKกิจ ยุบซน พ่อค้า ประขายน?นเยทเทศบาลทุ่าบลในนสูง จ:ร่ว มกัน พัง านประเพณี
ลDยกระทง ประจำปี เ3(รชเว ขึ้น?นวันที่ 00 พฤศจิก ายน ๒๕๖b (ทรงกับวันขึ้น o«S ศร 1ที0น 0๒) เพ0สบสานประเพณีว ัฒ นรรรมทฮงทน
ที่สืบท่Dกัน มา ?เ<คงDยู่ศู่กับยาวในนสูงทลDค?ป ภาย?ทการนายDงนายประสงค์ ใพ รมีศ ริ นายกเทศมนทรลำบลในนสูง นายรีร ธรรมรารย์
รDงนายกเทศมนทรี นายศิว ฤกร ใพ รม ีศ ิร ิ ร0งนายกเกศมนทรี และคณะผู้บ ริK ารเทศบาลลำบลในนสูง จึง?ค้จิท?K ชการประชุม เม0วันที่
0๕ ทุลาคม ๒๕๒๒ ณ เ<องประชุมเกศบาลลำบลในนสูง เพDเทรียมความพร0ม?นการจิกงานประเพณีลยยักระกงขึ้น ใคยลำKนทจิทงาน?นวันที่
00 พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ทั้งแท่เวลา 0๒-00 น. เปีนท้น?ป สทานที่จิถงานประเพณีลDยกระกง ณ บรีเวณสระKUDงกลค ภาย?นงานประกDบควย
กิจกรรม การประกวคกระกง การประกวคนางนพมาศ การประกวคร้องเพลง
เทศบาลลำบลในนสูง ขอประยาสัมพันธ์เยิญยวน?l<Kนวยงานรายการ รัฐ วิส าKกิจ สถานศึกษา
วัค และชุมยน?นเยทเทศบาลลำมลในนสูง ส่ง เย้า ร่ว มกิจ กรรมการประกวถืก ระทง นางนพมาศ
และประกวถร้องเพลง พร้อมทั้งเชิญยวน?เ?ประยายน?นเยทพนที่อำเภอในนสูง และอำเภอ?กลัเคียง
ใค้เย้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๒๒ ?นวันจินทร้ที่ 00 พฤศจิเาายน ๒๕๒๒ สามารก
ทิค ท่อ สอบถามรายละเอีย คเพิมเกิม ?ก้ท ี่ กองการศึก ษา ส่าเวักงานเทศบาลทาบลในนสูง {ขั้น ๒}
“มาร่วมเปีน ส่วนKนงของจานสืบสานประเพณีลอยกระกงกันนะครับพ่อแม่พเวัองยาวในนสูซกกทาน”'

‘'บาลDOกระกงBunในนสูงณั๋แก๊อะ’'

♦ เน้^

โครงการสำรวจแมนที่ภาษี และทะเษียนทรัพยิสิน
วัททุประสงค์ เพื่อทรวจสอบความทกท้องของยุ้อเวูลเที่ยวกับแปลงทถินทคิคลอกมาจากสารบบทกิน เพื่อสำรวจย้อเวูลเที่ยวกัเวุรายละเอยค
ยองใรงเรอนและสี่งฺปลูกสร้างบนแปลงที่ถนนั้นๆ เพื่อfh รวจข้อเวูลเกี่ยวกับการ?ย้ประใยยนุ้ยองทรัพย์สิน ใถัแลํ ที่กิน ใรงเรอนและส์จปลูกสร้าง
เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียคยองปีาย เพื่อนาข้อมูลที่ครบท้วนเย้าใปรแกรมแนนที่ภาษีและกะเบียนทรัพย์สิน (LTAX oooo) แล:ใปรแกรม
ประยุกท้ระบบสารสเวฺเทศภูมิศาลทร่ (LTAX GIS) เพื่อพณนาและนาเข้าสู่ระบบคอมพัวเทอร เทศบาลลำบลในนสูงมิเDาKมายที่จะลำเนินการ
ปรับป่รุงข้อมูลแนนที่กาบี และทะเมิยนทรัพย์สิน?เวัคฺรอบคลุมพนที่ทั้งKมถยองเทศบาลลำบลในนสูง ใคยกองย่าง^เนิน การปรับ ปรุงใปรแกรม
ประยุกถ่ระบบสารสนเทศภูม ิศ าสทร (LTAX GIS) เพื่อปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และกองคลัง นาข้อมูลทครบท้วนเข้าใปรแกรมแผนที่ภาษและทะเบียน
ทรัพ ย์สิน (LTAX oooo)
ระรายบิญ[ขิกิภาษีทิกินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒
งานผลประใยยน่และกิจการพาณียย์ ทองคลัง เทศบาลลำบลในนสูง ใทจิคลำเอกสารแนะนาพระรายบญญัถิภาษีที่กิน
และสิงปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง ทามพระรายบัญ กเทิถ ัง กล่า ว ลำKนกวัน เรมบังคับ ?ข้ก QKมาย ทั้งแท่วันที่ on มิน าคม
๒๕๒๒ และวันเรมการจิคเก็บกาษีๆ ทั้งแท่วันที่ 0 มกราคม ๒๕๒ท เปีน(วุ้น?ป ภาษีที่กินและสี่งปลูกสร้างเปีนภาษีประเกท?Kม่
ที่จะนามา?ข้จิคเก็บแทนกาษีใรงเรอนและที่กิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งกิน จิค เก็บ อยู่? นปัจ จุบ ัน
ใคยราย?ทจากการจิคเก็บภาษีที่กินและสั๋งปลูกสร้างทั้งKมคจะเ0 นขององค์กรปกครองส่วนท้องที่น เพื่อนา?ป?ย้?นการพัทJนา
ท้องที่นใคย?ม่ท้องนาสํงเปีนราย?กิของรัฐบ'ฅัส่วนกลาง (ทิคท่อยอทราบรายละเอียคเพื่มเทิบ?ท้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาล
ลำบลในนสูง)

โครงการก่อสร้างที่อยู่ระKว่างกำเนินงานภายในเขทเทกบาลกำบลใบนสูง

โครงการขยายผิวจราจรถนนในนสูง - มิถรภาพ จากอู่ข่างอททงสุถเขกเทคบาล
เ0นโครงการที่เทคโบาลถำบลโนนสูง กำเนินการทามยุทรคาสทร่การพฌนาทานโครงสร้างพน?านเWDแก้ใขปัญm ก้านการจราจร
ใเ<กับพฺน้องประขาชน?น!ขฅเทคบาลตำบลโนนสูง และนู้ใข้รก?ข้ก่นนในการสัญจรใปมา เพราะบริเวณก้งกล่าวเกิทอุบฅิเKทุบ'อยครง เพราะเ0น
จุกทเขึ่อมท่อจากเทคบาลกำบล?Kม'มาขยายเ0นสี่ข่องการจราจรแล้วแคบลงเ0 บลองย่อ งการจราจร สักษณะของกนนทางโค้ง ชึ่ง บริเวณ
ทงกล่าวกกำเนินโครงการเ0นจุคเยื่อมท่อกับเทคบาลท่าบล?Kบ่ และเ0นจุทเลี่ยง?นการเกิทอุน้ทิเKทุของผู้?ย้รก?ข้กนน?นการสัญจร เทคบาล
ท่าบลโนนสูง ภาย?ก้การนาของนายประลงค้ โพรมีค ิร ิ นายกเทคมนทรีท่าบลโนนสูง และ'คณะนูบริKTSของเทคบาล สมายิกลทาเทคบาล
ใก้เล็งเKนความส์าค้ญ ก้านความปลอถภัย ของประขายน?นเขทพนที และความเจริญ ก้านการขยายทัวขDงเมือ ง และ!พอเ0 นการรองริบ ;
การพัฒ นาก้า นการขยายถัว ของเมือ งทีจ ะมืจ ำนวนประขากรเพิม มากขึ้น และการเยื่อมโยงระบบขนล่งที’ สขึ้น จืง ใก้ก ำเนิบ โครงการ £
ขยายนัว จราจรกนนโนนสูง - นิท รกาพ จากอู่ย ่า งอั๋ถ ถึงลุค เขทเทคบาล โกย?ย้เงินงบประมาณของเทคบาลท่าบลโนนสูงกำเนินการเอง
จำนวน 0<2 ล้านบาท {เมื'นราคาทมฺก ารแย่งย่นถัน ของผ ู้ร ิบ จ้า งก้ว ยว ิธ ีป ระกวกราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์) กาย?ทการอนมัถ ัง บประมาณยอง :
สภาเทคบาลท่ามลโนนสูง บริษ ัท ทีเป็น คู'สัญ ญา?นการกำเนิน โครงการคือ บริษัท ย. นิท รยนท์ 0๙๙ท จำถัก โครงการนอยู'ระKว่า ง
กำเนิน โครงการก่อ สร้า งและจะสนลุก สัญ ญาเมือ วัน ที 0๕ มกราคม

๖ท

ภาพประกอบการกำเนินโครงการ
เมืองจากเป็นย่วงกำเนินการก่อสร้างทนบ เทคมาลท่าบลโนนสูง ยออภัย?นความ?บ่สะกวก?นการ?ย้รก?ย้กนน และยอประยาสับพันร
?!<พ่อแบ่พี่น้องยาวเทคบาลท่าบลโนนสูง และผู้?ย้กนนทุกก่าบโปรกระมักระวัง?นการขับยื่ และลกความเร็ว?นบริเวณถังกล่าว

เพอ?!<การก่อสร้างทนนเป็น?ปทามมาทร5าน จึง ?ก้ม ฺก ารทกลอบความแน่น?นุสนามขั้นงาน กิน คัน ทาง โกยย่า งผู้ค วบคุพ ่a^
คณะกรรมการทรวจรบงานจาง รวมถันลานกทางKลวงชนบทท ๕ นครรายสัม า เนิอวันท บ๙ ทฺลาคม b fiSb

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยอยสาธารณะทั้งสองข้าง
(ข้างบ้านนายสมKมาย กักถีรัทน) ขุมขนโนนสูง
โครงการที่Dยู่ระKว่างเถรียมถำเนินการ?นปืงบประมาณ พ.ค. ธ«ะ3ท (เ0นโกรงการเท้างจ่ายปี

ชb) ทามรายการโครงการท่างๆ ทังท่ฮใปน

0. โครงการก่ยสร้างรางระบายนา คสล. ยDยสารารณะทั้งสฮงข้าง (ข้างม้านนายสมKมาย กักถีรัทน) ขุมขนโนนสูง งบประมาณ ๙๖๗,00๐ บาท
(เปีนโครงการที่ท่าเนินการเสรงเรียบร้ยยแล้ว)
ช. โครงการก่อสร้างรางระบายป้า คสล. กนนเลี่ยงเมืองจากแยกฃอยเข้าอู่ย่างKชกึงม้านนายสนน ยูกลาง ขุมขนบัว b งบประมาณ ๕๙ท,000 บาท
(อยู่ระKว่างเทรียมท่าเนินการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ช๕๖ท)
ท. โครงการวางท่อระบายป้า คลล. กบนล้าราญราษฎร์ ขอย b ทางเข้าม้านยาย?Kว Kมั่นกลาง ขุมขนบัว b งบประมาณ ช0๙,000 บาท
(อยู่ระKว่างเทรียมท่าเนินการ?บปีงบประมาณ พ.เา. ช๕๖ท)
๕. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า คลล. จากกนนแสนสูยทัทกับกนนมืทรกาพ - โนนสูง กึงกบนพัฌ นา ท KUาการประปาล้วนภูมิภาคโนนสูง
ขุมขบแสนสุข งบประมาณ 0,๕ทท,๙๕๘ บาท (อยู่ระKวางเถรียมท่าเนินการ?นปีงบปร^มาณ พ.ค. ช๕๖ท)
๕. โครงการก่อ'สร้างวางก่อระบายป้า คลล. กนนล้าราญราษฎร์ ขอย 0ะ> ขุมขนโนนสูง งมประมาณ ๗๖๗,00๐ บาท
(อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ช๕๖ท)
๖. โครงการก่อสร้างกนน คลล. กนบประขาอุทิศ ท (จากสี่แยกคาลทาปี - ถนน คลล. ทางเข้าบ่อขยะเทิบ) ขุมขนถอนแก้ว - โนนนา - โนนสมเวูรณ์
งบประมาณ 0,๕๕5ว,000 บาท (อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีง บประมาณ พ.ค. b ๕๖ท)
๗ .โครงการปรับปรุงนิวจราจร เปีนแอสฬลททิกคอนกรีท ทางKลวงขนบท ๖00๙ โนนสูง-โนน?ทย ย่วงทางแยกกนนรก?ฝอุทิคกึงซุ้มประถู
ขุมขน (ขุมขนม้า'บเพี่ม) งบประมาณ ท๗0,000 บาท ;วปูระKว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีงเว้ประมาณ พ.ค. ช๕๖ท)
๘. โครงการปรับปรุงกนน คลล. เปีนแอสฟัลททิกคอนกรีถ กบบประขาอุทิค b (ย่วงสี่แยกKลังประปา กึงกนนล้าราญราษฎร์) ขุมขนแสนสุขและ
ขุมขนถอนแก้วว้โนนนา-โนนสมเวูรณํงบประมาณ b,ทท0,000 บาท(อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนิน การ?นปีงบประมาณพ.ค.ช๕๖ก)
๙. โครงการปรับปรุงเ]วจราจร เปีนแอสฝลททิกคอนกรีถ กนนพิณ นา ๕ กึงขุมขนแสนสุข งบประมาณ ท,๘๘0,000 บาท
(อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีงบประนาณ พ-ค. ๖๕๖. 0๐. โครงการก่อสร้างถนน คลล. พร้อมวางก่อระบายป้าขอยม้านนายน่อน (ขุมขนถอนแก้ว - โนนนา - โนนสมเวูรณ์) งมประมาณ ท๗,000 บาท
(อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการfนปีงบนระมาณ พ..ไ- ๖๕๖ท)
00- โครงการก่อสร้างกนน คลล. ทนนล้าราญราษฎร์ ซอย 0 ย'วงแยกกนนสารารณะข้างม้านนายสวงค่ Kวิงพนกลาง (ขุมขนกระพ-ถลาถเก่า)
งบประมาณ ๕๗,000 บาท (Dds:Kว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ๖๕๖ท)
0๖. โครงการปรับปรุงถนน คลล. กนนเกษถร ยอย ๔ (ขุมขนบัว ท) งบประมาณ ๖,๗00,000 บาท
(อยู่ระKว่างเถรีย'มท่าเนิบการ?นปีงบประบาณ พ . ๖.๕๖ท)
0ท. โครงการก่อสร้างขยาย?Kaทาง คลล. กนนรก?พิอุทิค ย'วงอุโมงคํลอกทางรก?ฟKลังเทคบาล (ขุมขนถลาถ?Kบ่) งมประมาณ ท00,000 บาท
(อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการ?บปีงบประมาณ พ.ค'. b ๕๖ท)
0๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจร เปีนแอสพิลทถิกคอนกรีถ กนนม้านเพิม ทั้งแท่บรีเวณสี่แยกคาลาขุมขนม้านเพมกึงกนบแยกสระวิถร้าง
กัทถนนม้านเพเว้ ยอย ๖ ขุมขนม้านเพี่ม งบประมาณ 0,๖ท0,๐๐0 (อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ๖๕๖ท)
0๕. โครงการปรับปรุงถนน คล'ล. เปีนแอสพิลทถิกคอบกรีถ กนนมิถรกาพ - โนนสูง (ย่วงสี่แยกถนนมืถรกาพ - โนนสูง ก้ถ กับ กบนครีราน
กึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง) ขุนถลาถ?Kบ่และขุมขนถอนแก้ว - โนนนา - โนนสเว้เวูรณ้ งบบ่ระมาณ ท,๖ท๕,000 มาท
{อยู่ระKว่างเทรยชท่าเนินการ?'นบงบประมาณ พ.ค. ๖๕๖ก)
0๖. โครงการปรับปรุงถนน คลล. กนนล้าราญราษฎร์ ขอย 00 (ข้างวิถโนนKมัน) ขุมขนโนนKบัน งบประมาณ 0,^00.000 บาท
ว่างเกรียบกาiนนการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ช๕๖ท)
0 ๗ .โครงการก่อสร้างกนน คลล. กนนล้าราญราษฎร์ขอย 00 ย่วงแยกกนนสารารณะ ข้างม้านนายสง่า ม้วปีอม (ขุมขบโนนถาอู่-โนนระเวียง)
งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท เอย่ระเ<ว่าง|ถรียมท่าเนินการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ๖๕๖ท)
0๘.โครงการปรับ ปรุงถนน คลล- เปีนแอสพิลททิกคอนกรีถ กนนม้านบัวย่วงทางเข้าศาลาขุมขบ ขุม ขนบัว 0 งบประมาณ 0๗๕.0๐๐ บาท
(อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ๖๕๖ท)
0๙. โครงการปรับปรุงขอบทางเปีนแอสพิลททิกคอนกรีถ ทั้งสองผิงถนนศรีราน ขอย ท ขุมขนกระพ - ถลาถเก่า งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท
(อยู่ระKว่างเถรียมท่าเนินการ?นปีงบประมาณ พ.ค. ๖๕๖ท)

โกยโครงการถ่างๆ สามารถสอบทามรายละเอียถข้อมูลใถ้ที่ กองย่าง สำนักงานเทคบาลถ่าบลโนนสูง (ชั้น เ^
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ใครงการจิทอาลทพระรายทาน ๙0 ๔ จบร.
ปลูกท้นกล้าIlkงความที เราทำความทีท้วยKวใจ
เทคบาลกำบลโนนสูง ลำเกDโนนสูง และประยาขนจิกDาสาในเยคเฬั๋นที ร่ว มจัก "โครงการจิก Dาลาพระรายทาน ๙0๕ วปร. ปลูกก้น กล้า
เแ<งความฺส เราทำความถีถวยเทัใจ" เพลทวายเ0นพระรายกุคลและUDมร่าลึกเUDงในโDกาลวันพระรายสมกพพระบาทสมเกํจฺพระจอมเกลั๋าเจ้าอยู่เโว
รัยกาลที ๕ โกยจัก กิจ กรรมจิก อาสาปรับ ภูม ิท ิค น ทำความสะอาก คาสนสกาน วัก โกยโครงการถังกล่าวจักขึ้นเฮอวันที่ 0๔ กุล าคม เว๕ชเว
ณ วักโนนKมัน กำมลโนนสูง ลำเกอโนนสูง จัง Kวัก นครรายสีม า
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เทคมาลทามลโนนสูง ลำเกอโนนสูง ข้ารายการ องค์กรกาคเอกยน และประยายนจิกอาสาในเยกเขึ้นฺที่ ร่วมจัก "โครงการจิกอาสาพระรายทาน
๙0๕ วปร. ปลูกก้นกล้าแK■งความถี เราทำความถีก้วยเโวใจ" แฬึ่อถวายเ0นพระรายกุคลและน้อมร่าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคกพระมาทสมเถีจ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอผู่เโว รัยกาลที่ ๕ ประจัา ปีพ ุท รคิก ราย b C ๖ช โกยจัก กิจ กรรมจิก อาสาทำความสะอาถพนทีร อมบริเวณสกานรกใฝ
ณ สก่านรกใฝโนนสง เมอวันที่ b n กลาคม b C ชเว่
เทคมาลกำมลโนนสูง Kวัง เ0นอย่า งยี่ง ว่า ข้อเวูลข่าวสาร/กิจกรรมท่างๆ ยองเทคมาลทีเนยแพร่ จะเ0 นประโยยน้สำKรัมประยายนใบการ
รัมทรามข้อมูลข่าวสาร และการท่าเนินงานของเทคมาลอย่างทั่วกึง ทั่งใบเขกแาคมาล นอกเขกเทศมาล และนู้ที่สนใจทั่วใป และขอขอมพระคุณ
เ0นอย่างสูงในการรัมทรามข้อมูลข่าวสารของทางเทคมาลที่นำมาประยาสัมพินรในครงบ

จึงขอประยาสัมพนร้ใKทราบโกยทวกัน

คณะมู้จักทำ
นายประสงค์ โพรฮคิร ิ
นายรีร รรรมรารย่
นายคิวฤทร โพรมีค ิร ิ
นายวรการ กิถกลาง
นางนิจพร จิน กนามณีร ัก น่

นายกเกศมนกรีท่ามลโนนสูง
รองนายกเกคมนกริ
รองนายกเกคมนกริ
เลขานุการนายกเกคมนกริ
ที่ปริก'มานายกเกคมนกริ

นางประกาพรรณ โพรมีค ิร ิ
นายประกากร ปานกลาง
นายคิกถั๋ยาย ขุนนิล
นางอวีว รรณ วณียวรากิจ

นู้ลำนวยการกองวียาการและแบนงาน
lO Kน้าป่ายบริการและเนยแพรวัชาการ
เจ้าพนักงานชองกินและมรรเกา
สารารณกิย
เจ้าพนักงานธุรการข่านาญงาน

มู้ถรวจสวนข้อ มูล
นายณัร พล ถะเกาน้อย

ปล้ถเกคมาลท่ามลโนนสูง

นางสาวนัฐวถี จงกลกลาง
นายยานนก กกสินเทีย:
นายกกุม ณ: โพรมีค ิร ิ
นางสาวสภิส สร ปางจม

เโวKน้าป่ายแบนงานและงบประมาณ
นิก ีก รข่านาญการ
นิถ ีก รข่านาญการ
นักวีเคราะเ<นโยบายแล:แมน

เกศบาลทำบลโนนสูงน่าอยู่ การบรีKารจิถการถี ลาธารณูปTภคครบครัน
เกษทรกรรมเาาวKนา การศืกษาเาาฟ้กล KOง?ยประยาซน "
เทกบาลตำบลโนนสูง
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