
 

 

 

                           

              จดหมายข่าว                 ป่ีที่ 1 ประจ ำเดือน  สิงหำคม   2555    
                                                                                                                   จัดท ำโดย.งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำรท้องถิ่น  ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่ฯ  กองวชิำกำรและแผนงำน 

                                                                             เทศบำลต ำบลโนนสูง อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 30160   
                                                                                                 โทร.  044 -379270  โทรสำร.  044 – 379272           www.Nonsung.go.th 

 

   เทศบำลต ำบลโนนสูงร่วมกับส ำนักกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครรำชสีมำ 
                                                                   ร่วมจดังานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจ าปี 2555  
                                                                งานประเพณีวิถีชมุชนเพ่ือการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน ท่ำน ส.ส. ทศันียำ 
                                                      รัตนศรษฐ ส.ส. นครราชสีมา เขต 4 ให้เกียรติมาร่วมงาน 

                                                                คณุประสงค์ โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรีต าบลโนนสงู กลา่วเปิดงาน 

                                                               และรับมอบเทียนพรรษาจากท่าน ส.ส. พร้อมทัง้มอบรางวลัแก่ผู้มาร่วมงาน 

                                            ได้จดัขึน้สวนสาธารณสระหนองกลดและสนามของโรงเรียนเทศบาล 2 เม่ือค ่าวนัท่ี  1 สิงหาคม ท่ีผ่านมา 

                                                                   
                                                                          
               

 

 

 เช้าวนัท่ี 2 สิงหาคม เทศบำลต ำบลโนนสูงได้จดัให้มีการ                                     
                                                                                                                                         ประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ จากสระหนองกลดมายงัหน้า                             

                                                                                                                                             ส านกังานเทศบาลต าบลโนนสงู ตดัสินการประกวด                       
                                                                                                                                            คณุประสงค์ โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรีต าบลโนนสงูมอบ 

                                                                                                                                      รางวลัแก่ต้นเทียนท่ีชนะเลิศ ร่วมกบั สมาชิกฯและหวัหน้า 

                                                                                                                                            ส่วนการงาน 

         คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
         แจกเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายแุละผู้ พิการ  
         ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 ท่ีผ่านมา   
          ทัง้ 13 ชมุชนในเขตเทศบาล 
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            ... การจดังานเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนิองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา เช้าวนัอาทิตย์       
             ท่ี  12   สิงหาคม 2555 ท่านนายอ าเภอโนนสงู นายสชุาติกิตติ์ สทุธิกาศนีย์ธร เป็นประธานในพิธีครัง้นี ้พระสงฆ์ออกรับบณิฑบาต ข้าราชการ พ่อค้า 
            ประชาชนทัว่ไป ร่วมท าบญุตกับาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้าส านกังานเทศบาลต าบลโนนสงู 
  

                                                         .......  ในเวลา 08.15 น. คณุประสงค์ โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรีต าบลโนนสงูได้น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
                                                                         เทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน  ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วางพานพุ่มเงนิ –    
                                                                      พุ่มทอง ณ หอประชุมอ าเภอโนนสงู 
 

 

                                                                              .......ในภาคค ่ามีพิธีถวายเคร่ืองราชสกัการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)และพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล  
                                                                      ท่านวรัิช รัตนเศรษฐ ส.ส. ระบบบญัชีรายช่ือ  ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเคร่ืองราช 

                                                                       สกัการะ น าข้าราชการ ประชาชนทกุหมู่เหล่า 
                                                                         ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลกัษณ์ 

                                                            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
                                                                             ณ  สวนสาธารณะ สระหนองกลด 

                                                                    
                                                                                
 

 

     คณุประสงค์ โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรีต าบลโนนสงู 
   น าผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานเทศบาล มอบอปุกรณ์ 

     ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภยั เม่ือ 15 สิงหาคมท่ีผ่านมา 

   

                                                                 ….  คณุประสงค์ โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรีต าบลโนนสงู เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการป้องกนัและ          
                                                                                 แก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น โดยผู้ เข้ารับการอบรมจากนกัเรียนโรงรียนในสงักดัของเทศบาล 

                                                                                  และโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาล วิทยากรผู้ ให้ความรู้จากกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาล  
                                                                                 ต าบลโนนสงู โรงพยาบาลโนนสงู โดยใช้สถานท่ีศาลาวดัโนนหมนั ในการอบรม เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม ท่ี 

                                                                                  ผ่านมา                                                                    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      นำยประสงค์ โพธ์ิมีศริิ  นายกเทศมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วย
ปฏิบตัิการยุติธรรมเชิงรุกส านกังานยตุิธรรมจงัหวดันครราชสีมา ในการนีไ้ด้น า
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน ชมุชนท่ีสนใจร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก ณ อาคารพนัธุ์พืชเพาะเลีย้ง (ศนูย์เนือ้เย่ือ) ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 

 

 

 

                                           คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
                                           แจกเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายแุละผู้ พิการ  
                                                 ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555   
                                                 ทัง้ 13 ชมุชนในเข  
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   ประชมุคณะกรรมการติดตามและ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ประเมินผลแผนพฒันาโดยมีนาย
ประสงค์ โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรี
เป็นประธานการประชมุ ร่วมกบั     
สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าส่วน 

                                                                                                                                                                                       การงาน ผู้แทนชุมชนผู้ทรงคณุวฒุิ  
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555 ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนสงู  

                                                                                                   นำยประสงค์ โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรีและคณะฯ ต้อนรับเจ้าคณะจงัหวดัฯ ในโอกาสมา                                      
เย่ียมเยียนวดัและประชาชนในเขตอ าเภอโนนสงู ณ วดับวั เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555  

 

 

 

     นำยประสงค์ โพธ์ิมีศิริ  นายกเทศมนตรี  เป็นประธาน                                                                                                                                                                
พิธีเปิดโครงการซอ่มสร้างเพ่ือชมุชน ร่วมกบัวิทยาลยัเทคนิค 

   นครราชสีมาจดัฝึกอบรมอาชีพพิเศษ เช่น การท าตุ๊กตาการบรู  
   นวดแผนโบราณ  ซอ่มแซมอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด จกัรยานยนต์  
   แก่ประชาชนโดยทัว่ไปในวนัเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2555    
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พิธีเปิดกำรแข่งขันกรีฑำอนุบำลและกีฬำขยำยโอกำสอ ำเภอโนนสูง 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3   นายประสงค์  โพธ์ิมีศิริ นายกเทศมนตรี
ต าบลโนนสงู น าคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ท่าน  ทศันียา รัตนเศรษฐ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึง่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขนั   
พร้อมลัน่ฆ้องชยั มอบวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขนั   
         เม่ือ วนัท่ี 25 กรกฎาคม   2555 

 

 

 

                                                                              
                                                                                  
  

 

     คณะผู้บริหำรและพนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสูง... 
   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเน่ืองใน 

    โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ตอนเช้าพิธี 
    ท าบญุตกับาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และพิธีถวาย 

   พานพุ่มสกัการะจากหน่วยงานในเขตอ าเภอโนนสงู ณ ส านกังาน 

   เทศบาลต าบลดอนหวาย ในวนัศกุร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2555 
                                                                                                  
 

 

        บ าเพ็ญประโยชน์โครงการ 
       และกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 
       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
       สยามมกฏุราชกมุาร เน่ืองใน 

     โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 

       พรรษา 5 รอบ คณะผู้บริหาร  
 พนกังานเทศบาล กอง/ฝ่าย ชมุชน                                                                                     
ร่วมท าความสะอาดตามวดัในเขต      นายประสงค์ โพธ์ิมีศิริ.. นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง น า                                                                                     

      เทศบาลได้แก่ วดัใหมส่นุทร             สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล มอบวสัด ุอปุกรณ์      

      วดับวั วดัโนนหมนัและวดัโนนแต้ว       ก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบวาตภยั ในเขตเทศบาล  
        ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555              เมือวนัวนัเสาร์ท่ี 28 กรกฎาคม 2555   
          ท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


