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การoiFmนวันข้ืนฮใเฟประชา0 นฟั.๒Ceซต
เทศบาลตำบลโนนสูJ ใค้จัคโครJการการจัคJานวันข๋ันซ?Kบ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕อต โคยกิจกรรมีวัฅถุประส0คิ 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอั■บดีJามใเ<ศ0อยู่สืบใป และเพื่อศวามเปีบดีริมJ ศลในวันขนปี?Kบ่ 

โคยวัค?Kมีการทำบุญฅักนาฅรข้าวสารอาKารแKJ และพระสJฆิเจริญพระพุทธมนดี ประพรมนามนดี 

โคยกิจกรรมดีJกล่าวจัคข๋ันเม่ือ วัปท่ี 9 มกราคม ๒๕งต ณ บริเวณกนนครธานีKIJาส์าuhjานเทศบาลตำบลโนนสูJ



การจควานวันเคํกแฝวซาคิ ประจา0 ๒fiจต
คำขวัญวันเด็กILKJชาติ ประจำ0 ๒๕อต "เด็กใทยยุค?k U รู้รักสาเปัคคี ร ู้KเJาท่ีพลเมือวโทย"

เทศบาลตำบลโนนสูวกายใฅ้■การนำขอชนายประสวคิ โพรม ืต ิร ิ นายกเทศมนฅรีตำบลโนนสูช 

i  ร่วมกับKนํวยชานราขการ รัฐวิสาm จ ประชาชนในเขฅเทศบาลคำมลโนนสูช ร่วมกันอัดกิจกรรมวันเด็กแผ่ชาติสิน 

เผื่อส่ชเสริม สน'บสเชุน?เ<เด็กและเยาวชนใคัแสคชออก กลัาคิค กล้าทำ ในทาชท่ีเากต้อช มืระเบียน บีวินัย 

บีศวามรักศวามสามัศคี และรู้อักฒัาท่ีขอชตนเอช เผ่ือเติบโตใปเ0นเงู?K(ญ่ท่ีคีขอชผ่ศม โคย?นชานใต้วัคกิจกรรม 

ประกอบต้วย การอ ่านสารว ันเด ็กจากนายกรัฐมนตรี การมอบ?บประกาศนียนัตร "ศนคีศรีว ันเด ็ก" 

เผื่อเ0นแมนอย่าช?ล้กับเด็กและเยาวชน?นการยกย่อชเด็กที่เรียนเก่ช และเ0นเด็กติ นอกอากนกาย?นชาน 

ใต้จัค?Kบ ีน ิทรรศการว ันเด ็ก ก ิจกรรมการแสคชความสามารถขอชเค็กนนเวท ีจากโรชเรียนตำช ๆ 

กาย?นเขตพ้ืนท่ีตำบลโนนสูช และการวัคกิจกรรมซุ้มตำช ๆ เผื่อเนันการล้ชเสริมและปีกทักษะ?Kเด็กใต้เล่น 

และแสคชออก?นแตํละต้าน ฃึ่ชบีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเนินจำนวนมาก ?นนามขอชศณะปีบริKาร พนักชานเทศบาล 

ขอขอบพระคุณ นายจำเกอโนนสูช ล่วนราชการ?นพื้นที่ทชกาคราชการ และรัฐวิสาm o  พ่อต้า ประชาชน 

ตลอคอนผู้บ ีล ่วนร่วม?นการวัคชานครชนเนินอย่าชสูชมา ณ โอกาสน โคยกิจกรรมวันเด็กแย่ชชาติ 

เทศมาลตำบลโนนสูชวัคขน เม่ือวันท่ี 99 มกราคม ๒๕อต ณ อาศารอเนกประสชต้ (สวนสาธารณะโนนนา)

รายชานประจำเติอนมกราคม ๒๕ซต เทศมาลตำมลโนนสูช I



โครวการสุบกาพtนโรป้เรยน ประชาซ ๒(รซด
.............................................................................. . ...................ไm ไท

กอวสาธารณฒุและส์ชแวคสือม เทศนาลฅำมลโนนณู อัดทำโครJการฒุกา(ปในโร]เรียน ประจำปี ๒๕อต ข้ัน 

โดยมีวัตถุประสJคิเฟือส่ชเสรบใพ้'เด็กIJกเรียนมีความรู้■เรือวการดูแลสุขกาผฅนเองแบบองคิรวม 

ท^งทาวคัานร่าวกาย อิฅใจ สัวคม และจ ิตว ิญญาณ แปือใK เด็กบ่โกเรียนมีความรู้และมีทักษะ 

การปฐมนยาบาลเบอJต้น เบ่ือใKนักเรียนรู้จักวิธีปีอJกันและดูแลตนเอวใแฝาวใกลจากโรคและกัยตำงๆ 

เบ ื่อส ่งเสรบพถ ุต ิกรรมส ุขกานในการเล ือกร ันประกานอาKารท ี่ม ีค ุณ ค ่า  ถ ูกKสักโกชนาการ 

และความปลอดกัย และเบื่อใต้นักเรียนมีสุขกาพร่าJกายแข็งแรJ และสรัางความสามัคคีเ0นKเปู่คณะ 

โดยโครJการต้]กล่าวจัดข้ันเม่ือวันท่ี QG มกราคม ๒๕อต เวลา 0๕.ต0 น. ณ KอประชุมโรJเรียนเทคบาล ๒

I รายวานประจำเดือนมกราคม ๒๕ซด เทคบาลตำบลโนนสูว



โครงการจางiKunสำเนินการแ*เบฃนขยะคกคาJสะฒ
ขยะเงูลฝอยนั้น นับวันจะเฟมมากขึ้นฅามจำนวนของประชากร ถ้าHากใปมีการกำวัคขยะเงูลฝอย 

ใKถูกต้องและIKมาะสมแสัว 0ญHาความสกปรกค่างา ที่เกิคอากขยะมูลฝอย จะต้องเกิคขึ้นอย่างแน่นอน 

ขยะมูลฝอยก่อใต้เก ิคมีญKาค ่อสกาผแวคล้อม10นอย่างมากและอะมีผลกระทบต้อสุขกาพอนานัย 

ของประชาขนต้วย

เทศบาลตำบลโนนสูงโต้กำวัคขยะโคยการยงกลบในพนท่ีปอขยะของเทศบาล ปริมาณขยะ 9ต ต้นต้อวัน 

และมีปริมาณที่จะเนิ!มสูงขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลค่ามลโนนสูงกายใต้การน่าของนายประสงค โพธั๋ม ีต ้ร ิ 

นายกเทศมนฅรีตำบลโนนสูง และศณะ(งู้ปริKารใต้เล็งเรนถึงศวามส์าพัyต้านสุขกาพอนามัยของประชาชนในผนท่ี 
และขญm ต้านส์งแวคล้อมที่อะเกิคขึ้นในอนาคต จงคำเ□นโครงการเก็บขนขยะฅกต้างสะสมในพึ้นที่ปอขยะ 

ของเทศบาลที่ใต้ยงกลมใวั ซึ่งขณะนเขึ้นที่ยงกลบขยะเต็มIJนที่แล้วและใม่สามารถทำการยงกลบใต้อีก 

โคยจะทำการเก็บขนขยะตกคางสะสมใปกำวัคอย่างถูกKล้กสุขาภิบาล ณ เทศบาลนครนครราชสีมา 

ซึ่งมีเตาเผาขนาคใKญ่ท ี่รองรับปริมาณขยะยองเทศบาลค่ามลโนนสูงใต้ ในนามของคณะผู้มริm ร 

พนักงานเทศบาล ขอความร่วมมือจากประชาชนชาวโนนสูงทุกทำนช่วยถ้นคูแลรักษาความสะอาค 

ใน(ขึ้นที่นัานเมีองของเราร่วมถ้น ทิ้งขยะใต้ถูกที่เมีองเรานั้อะใต้น่าอยู่ค่อใป

รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕ซต เทศบาลตำมลโนนสูง IO



เทศบาลตำบลโนนสูjIคัเฌ็พ็นณึความสำคัญความปลอคกัยขอJชีวิฅและทรัJฒ้นขอชประชาซน ณ่ีในข่วjq คูKU1วi l l  
เ0นช่ววที่ส่มเสียงต่อการเกิดความสูญเสียค้านวาตกัย โดยเฉพาะค้นใเปัท่ีมีขนาคใKry จีวใค้มีการออกใKบริการ 
แก'ประชาซนที่ประสJคิในัตัคแต่J กิ'วใเป้ จากกาพเป็นการบริการใKแก่ชุมชนคาลดาเ3 และจะในับริการแก'ชุมชน 
ในเขคเกคบาลตำบลโนนสูJทุกแนั3 โดยสามารกขอรับบริการใค้ฌ่ีานขอJกันและบรรเทาสาธารณภัยเกคบาลตำบลโนนสูJ 

และสามารถดิคต่อใตํท่ีเบอรโทร oGEG-ad๙ต0๗ แรอโทรสายต่วน 9๙๙ ค้วยความปรารถนาดีจากเทคบาลตำบลโนนณู

การประซาสัมนนธการจคเfiบภาษี
กาษึทอJถ่ีน ดีออะโร? กาษทัอJท่ีน คือ กาษีท่ีรัฐในัอำนาจแก่อJค้กรปกครอJส่วนท้อJท่ีนตำเนินการอัดเก็บเอง 

แปอเป็นรายใค้ในการนำโปเอัฒนาท้องกิ’นและท้องกิ’นสามารถดำเนินการอัดเก็บใค้เท่าใดก็ถือเป็นรายใค้ 
ขององค้กรปกครองส่วนท้องถ่ีน โดยโม่ต้องนำส่งรายโค้เง้ันแก่รัฐบาล "เงินภาษีทุกบาทเ1เมีค่า ช่วยเปัฒนาท้องถ่ีนเรา" 

เทคบาลตำบลโนนสูง ขอประชาสัมเปันธิในัประชาชนในเขดเทคบาลตำบลโนนสูง ท่ีมีKน้าท่ีในการเสียกาษี 
ชำระกาษีภายในกำKนดเวลา 
ข้ันคอนการยำระกาษีขายมีก่าKนดค้งน

- กำKนดย่ืนแบบกาษีขาย กายในเดีอนมีนาคมของทุกข
-  กำKนคชำระกาษีขายกายใน 9 ร  วัน นับแต่วันที่โค้รับแจ้งการประเมิน

-  ขายติดฅั้งใแม่ กำKนดในัย่ืนแบบกายใน 9C อัน นับแต่วันติดตั้งและแสดงขาย
สามารถสอบถามรายละเอียดในการย่ืนแบบกาษี แริอติดต่อขอรายละเอียดเพ่ีมเติมในการชำระภาษีโค้ท่ี กองคลัง 
สำนักงานเทคบาลตำบลโนนสูง แมายเลขโทรค้พทิ O-CC-ต๗๙๙๗ต (ในวันและเวลาราชการ)

^  ฝ ระท '1Pน ฬ ฅ บ า า

I รายงานประจำเดือนมกราคม ๒(ะอต เทศบาลตำบลโนนสูง



msudjuนทีนาท0วก่ึนสับผันร ชาเกอในนสูJV  I
8B^W^il5!«BB«aaEj

อชคกรปกครอJส่วนท้อJถี่นในพฅอำเภอโนนสูJใค้ร่วมกันจัฅกิอกรรมการแย่J ขันทีy าทองถี่นสัมผันธ 

อำเกอโนนสูJ คร้ัชท่ี อ ประอำ0 ๒(รอต ขน เม่ือวันท่ี ๒ต มกราคม ๒(รอต ณ เทศบาลตำบลคอนKวาย 

โคยม ีว ัฅถ ุป ระสJ ค'■เฟ้อใKค ณ ะผ ับ ร ิKาร สมาช ิกสกาเทศบาล ข ้าราชการ และผน่โกวานอ้าJ 

ขอวอวคกรปกศรอวส่วนท้อวที่นในเขฅอำเกอโนนสูว ใคมีความรักส!วัครสมานสา!วัคคี มีนาใจเวักทีนา 

ส ่วเสริมการออกกำลัวกายเฟ ้อสุขกาน และเฟ้อเชื่อมสับผันรใมฅรที่ค ีฅ ่อกัน ช ื่วท ีจกรรมคัวกล ่าว 

เทศบาลตำบลโนนสูวใคัเข้าร่วมการแย่วขันทีนาค!}น โคยอยู่ในทีมสืสัม ประกอบคัวย "เทศบาลตำบลโนนสูว, 

เทศบาลตำบลคอนKวาย, อวค ัการบริKารส่วนตำบลอ้นอัค และอวคัการบริKารส่วนตำบลขามเฒ่า" 

ทีมสัสับ!คัรับราววัลขนะเลิศการแข'วขันกอวเชียร, ชนะเลิศการแข'วขันทีนาฟุฅบอล gg  คน (ชาย), 

ราวว ัลรอวขนะเล ิศอ ้นค ับ ๒ การแข'วขันท ีนาคะกรอ (ชาย) และราวว ัลรอวชนะเล ิศอ ้นค ับ ๒ 

การแข'วข ้นก ันาเปคอว (ท ีมผสม) ถ ือ เม ีน ราวว ัล แK'วค วาม ร ัก  และนล ัวแK'วความสาม ัคค ี 

ขอวชาวอำเภอโนนสูวอย่าวแท้อริว

รายวานประอำเคีอนมกราคม ๒(ะอต เทศบาลตำบสโนนสูว I



เทศบาลตำบลโนนสูJ แวั0เ0นอย ่า0ย ิ0ว ่า ข ้อม ูลข ่าวสาร/ก ิจกรรมตำชๆ ขอJ เทศบาลท ีเผยแนร่ 

อะเ0นประโยชเ!เสำKรบประซาซบในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการตำเG u jานขอชเทศบาลอย่างทั๋วถึง 

ทั้วในเขฅเทศบาล นอกเขฅเทศบาล และผู้ที่สนใจเาวโป แสะขอขอบฟระคุณเ0 นอย่างส ูวในการรับทราบ 

ข ้อม ูสข ่าวสารขอJ ทาวเทศบาสท ี่นำมาประซาสัมเป ันธในศรJU

ซ ง ข อ ป ระข า ส ัม พ ัน ร ? K ท รา บ โ ค ย ท ว ก ัน

ที่ปรึกษา

นายประส0คิ โผรมีศริ 
นายธีร ธรรมราริยิ 
นายศวฤทเ โผรมีศริ 
นายวรการ ทัคกลาJ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูJ 
รอJนายกเทศมนตรี 
รอวนายกเทศมนตรี 
เลขา1Jการนายกเทศมนตริ

นาวนิจผร อินตนามโนีรัตน ท่ีปรักษานายกเทศมนตรี นาJฉวีวรรณ วณิขวรากิจ

คณะผู้จัคทำ

บาJประกาผรรณ โผเมีศิริ ผู้อำนวยการกอJวิชาการและแผนวาน
KวKน้าป่ายบริการและเผยแผร่วิชาการ 
เจ้าผน้กวานป็อวกันและบรรเทา 
สาธารณกัย
เจ้าผน้กวานธุรการชำนาญวาน

นายประกากร ปานกลาว 
นายศักค้ีชาย ขุนนิล

บรรณ าธ ิก าร

นายกjgผล ตะเกาน้อย ปลัคเทศบาลตำบลโนนสูว

ผู้ฅรวอสอบข้อม ูล

นาวสาวน้ฐวตี จวกลกลาว 1<วแน้าป่ายแผนวานและวนประมาณ
บายชานนทิ กกสันเทียะ นิติกรชำนาญการ
นายกฤษณะ โผธมีตีริ นิติกรชำนาญการ
นาวสาวสุกัสสร ปาวจูม น้กวิเคราะเ̂ นโยบายและแผน

"เทศบาลตำบลโนนสูJปาวยู่ การบริKารจัคการดี สารารญปโกคครบครัน 

เกษฅรกรรมก้าวKเปัา การศึกษาก้าวใกล ฝววใยประชาชน"

เทศบาลตำบลโนนสูว QCC กนนศรีธานิ ตำบลโนนสูว อำเภอโนนสูว จ้วKวัฅนศรราชสีมา OOQSO 
โทร : OCC - 0๗๙๒๗๐ เ5บใซตํ พพพ.ก0กรบกG.GO.TH


