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การอัคผิรีรับผระราชทานผระบรมQายาลักษณิ 
นระบาทสมเสือนระเจ้าอยู่พัวและ 

ฟระบาทสบเสือพระนาJเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เบ่ือJในโอกาส มKามวคสพระราชผิรีบรบรายากิแi ก

เปุทรลักราช ๒(ะอ๒
^ ง'̂ ' -

ค้วยเทศบาลตำบลโนนสูJใค้กำKนคจัคโครJการวันสำคัญขอJชาฅิ 

และผระมKากเฬัริย"การวัคผิรรับนระราชกานผระบรมฉายาลักษณ์ 

บระนากสมเด็จนระเวัาอยู่K0และสบเค็จนระนาJIวัาฯ นระบรมราชินี 

เนอวในโอกาสมKามงคลนระราชนิฒีรนราชากิเษก เปกรศักราช ๒(ะอ๒" 

ข๋ันเพอคำเนินการส่ปมอบนระบรมฉายาลักษณ์ฅามจำนวนiร่คัรับวัคสรร 

ใ!TกบัครัวเรือนในสชักคัเทศบาลตำบลโนนสJู สกานศึกษาและ 

ศูนยเปัฒนาเด็กเล็ก เน่ือใKประชาชน KUวยJานและอJคักรตำJ  ๆ

ใกัเป้อมสำนีกในนระมmกรุณาธิคุณวันKาก่ีสุคนิใคัและเฉลิมนระเกียรฅิ 

นระบาทสมเด็จนระเวัาอยู่KวเนอJในโอกาสนระราชนิรบรมราชากิเษก 

เปุทธศักราช ๒(2อ๒ โคยโครJการกังกล่าว วัคขนเม่ือ วันเสาร ท่ี ต0 

นฤศจิกายน ๒๕อ๒ ณ อาคารอเนกประสงศัเทศบาลตำบลโนนสูง 

(โคมแคง) ฅ้ังแตํเวลา 0๙.00 น.

รายวานชระจำเสืiou รันวาคบ ๒(ะอ๒ เทศบาลตำบลโนนสูJ Plil y
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การอคJานวนพอแKJชาฅ 

I ๕ ธันวาคม ๒๕ซ๒

* ควัยเกศบาลตำบลโนนสJู รวํมกบัอำเภอโนนสงู 

กำนนคจัค?ไจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเคจ็พระบรมชนการเิบศร มKากมูพิล 

อคลุยเคชมm ราช บรมนากบพฅิร (วันพอ่แฝงชาติ) 

ขน โคยประกอบผริทีำเJญฅกับาฅรพระสงฆ ๕๙ รปู 

และพรกีวายพานเปุม่คอกโมแ้ละกวายบงัคมเพือ่กวาย 

เ0นพระราชกศุลและนอ้มราลกึในพระมแากรณุาธคิณุ 

ของพระบาทสมเกจ็พระบรมชนกาธเิบศร มKากมูพิล 

อคลุยเคชมKาราช บรมนากบพติร ทีม่ตีอํพสกนกร 

ชาวโทยอยา่งKาท ีส่คุมใ้ค ัโคยพธิกีงักลา่วจคัขน 

เมือ่วนัท ี ๕ ธนัวาคม ๒๕อ๒ ณ บรเิวณ ทวา่การ 

อำเภอโนนสงู

รายJานประจำIฅือน ธันวาคม ๒(ะอ๒ เทศบาลตำบลโนนสูJ ^



รายJานการประชุม 

เทศขาลตำบลโนนสูJ
การประ:ชมุวคัทำรา่Jแผนฟฌันาทอ้jfiu  (น.ศ.๒(ะอ9-๒๕อ๕) 

เผมเฅมิ ค เJ ท่ี ๒/๒๕อด (ช่วJIช้า)

ด้วยกอปวิชาการและแผนงานโค้■รวบรวมขัอมูลเนีเอจัคทาแผนพัฒนาเาอชถั๋น (ผ.ศ. ๒ (ะ) 
เผิ’มเติม ครั้งที่ ๒/๒(ะอต แปื่อใพัซนใบคามระเบียบกระทรวงมKาคโกยว่าด้วยการอคทาแผนพัฒนา 

ขององด ้กรปกครองส ่วนท ัองก ิน  น.ศ.๒ (ะ(ะG แก ัใข เน ิบ เต ิมจนก ิงบ ีจจ ุบน  อ ึงใด ้เร ียนเช ิญ  
คณะกรรมการสนับสนนการอึคทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เข้าร่วมประชุมเผื่ออัคทำร่างแผน 

พัฒนาทัองกน (น.ศ.๒(ะอ(5-๒(ะD(ะ) เผ่ืมเติม ศรั้งท่ี ๒/๒(ะอต และอึกใด้นาเสนอใKศณะกรรมการพัฒนา 
ท ้องท ี่นน ิอารณาร่างแผนพ ัฒนาท ้องถนเนมเต ิมเผ ื่อเสนอพ ับริKารทองถนตํอใป โคยการประชุม 

ด้งกล่าวอึคขนเมื่อวันเงุรทึ่ (59 รันวาคม ๒(ะอ๒ เวลา 9๐-๐๐ น- ณ เ^องประชุมสกาเทศบาลตำบลโนนสูง

(พ- r t . 4ท นเรม  - T T t f h l t f ใแแ ■■ฬ

พพุพ๋ึ ** ๕̂๖๒
1ว รว  « C o o  li.

a i ๗ »

i m

รายJานการประชุม ทารบระชุบน่0ารณาร่าJแขนฟัฒนาท้อJก่ืน (ข.ศ.๒(ะอg-b(ะอ(ะ) 
เกศบาลตำบลโนนสูJ เผ่ีมเติม ศรป้ท่ี b/b(ะอต (ช่วอบ่าย)

ด้วยคณะกรรมการสนับสเปุนการอึคแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงใด้อึคทำและเสนอร่างแผนพัฒนา 

ท้องท่ีน (น.ศ.๒(ะอ9 - ๒ (ะ) เผื่มเติม ครั้งที่ ๒/๒(ะอต เผ่ือใด้เ0นใปคามระเบียบกระทรวงมKาคใทย 
ว่าด้วยการอึคทำแผนพัฒนาขององด้กรปกครองส่วนท้องกิ'น น.ศ.๒(ะCG แก้ใขเผื่มเติมจนถึงบีจอุนับ 
อ ึงใด ้เรียนเช ิญคณะกรรมการพัฒนาท้องกนเทศบาลตำบลโนนสูง เข ้าร ่วมประช ุมเผ ื่อน ิจารณา 

ร่างแผนพัฒนาท้องกิน (ผ.ศ.๒รซ9-๒(ะฮ<^) เนิบเติมครั้งที่ ๒/๒Gอต และอึกใด้นำเสนอคณะผู้บริKาร 
เทศบาลตำบลโนนสูงฅ่อใป โคยการประช ุมด ้งกล ่าวอ ัคข ื'’นเม อว ันผ ุรท ี่ 9จ ธ ันวาคม ๒Gอ๒ 
เวลา 9C.OO น. ณ ข้องประชุมสกาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายJานประจำเคือน ธันวาคม ๒(ะอ๒ เทศบาลตำบลโนนสูJ



รายJานโครJการ/กิอกรรม โครJการแผ่ขันทีนา[ยาวยนและประชาขน

เทศนาลฅำชลโนนสูJ ประจำปิ ๒(ะร๒

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง KUOยงานราชการ ฟอด้าแม่ด้า เยาวชนและประซาซนใด้ร่วบจัคกิจกรรม 
ในโครงการแข่งขันกิบาเยาวชนและประชาชน ประจำ0 ๒๕ฃ๒ ขน โคยฮจุคประสงด้เฟ้อสเJบสนุน 
ส่งเสริมใKเยาวชนและประชาชนมีสุขกาฟผลานาเงยแข็งแรงสบบูรณ์ เฟ้มเงูนความรัก ความสา)งคคี 
ความมีระเฮยบวิเงัย มีนาใจเป็นเ!กกิผา และใช้เวลาว่างใด้เกิคประโยซเJ ทำใKl<างใกลยาเสผคิคและ 
อบายมุข โคยในงานประกอบด้วย การออกกำลังกายของชมรมผู้■สูงอายุ การแข่งขันกิบาวอลเลย์บอล 
ก ีบาฟ ุตยอล ก ีบาเซป ็กฅะกรอ ก ิบาเปตอง ก ิบาบาสเกตบอล และก ิจกรรมล ้วงใKพาโชคของ 
ชมรมผู้สูงอายุ โคยโครงการด้งกล่าวจัคขนเมื่อวันท 99-จอ รันวาคม ๒๕อ๒ ณ สวนสาธารณะโนนนา 
และสนามกิบาชั่วคราวKlJาส่าเ!กงานเทคบาลตำบลโนนสูง



กอวสารารณสุขและสิงแวคล้อม 

แาศบาลตำบลโนนสูว
รคพ่นสารIคมีกำจัคยุวลาย

Ooouu lรคโขัเสือคออก สามารถพบใค้■ทุกเฟศกุกวัย โคยพบบ่อยในเด็กวัยศ’กำล ัวเรยนklTงสือ 

เทศบาลฅำบลโนนสูJQJใค้เล็งเKนถึงความสำค ัญในค ้านการควบค ุมโรค เผ ื่อลคการแพร่ระนาค 
ของโรคใย'■เสือคออก จ ึงใค ้จ ัค เจ ้าH llาท ี่ถ ึคผ ่นสารเคมกำว ัคย ุงลาย  เผ ื่อออกจ ึคพ ่นสารเคม ี 
กำวัคยุงลายและเ0นการควบคุมการแพร่ระนาคของโรคโย้เส ือคออก จ ึงใค ้ม ีการจ ึคพ ่นสารเคม ี 
กำวัคย ุงลายเม ื่อว ันท ี่ ๒0 -๒ G ร ันวาคม ๒Gอ๒

.พ,...^ ฝ . โครงการอบรมใKความร?นการพฒันาJานสำKรบักอJสาธารณสุขและสิJแวคลิอม 7
คณะกรรมการเครือขา่ยอาสาสมครทองกนรักษโลก

เทศบาลตำบล๒ นสุJ า

เทคบาลตำบลโนนสูงโค้วัคโครงการอบรมใHความรู้ในการพัฒนางานสำKรับคณะกรรมการเครือข่าย 
อาสาสม ัครค ้องถ ินร ักษ ิโลก บ ่ระจำชงบบ ่ระมาณ พ.ค.๒Gอต ขึ๋^นโคยมีวัฅถุบ่ระสงคัเผื่อใK 
การคำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายอาสาสมัครค้องถี่นรักเ5โลกเชน!บ่อยำงตํอเนื่อง และเช่ือมโยง 
การทำงานการวัคการสิงบ่ฎิกูลและเงูลปอย และค้านการอนุรักษสิงแวคสัอมในผื่นทเทคบาลตำบลโนนสูง 
ใKค้นฅ่อสถานการณ่เสิงแวคล้อมอยำงมีบ่ระสิทริกาพ โคยวัคอบรมในวันที่ ๒๐ รันวาคม ๒Gอ๒ 

ณ ล้องบ่ระชุมสกาเทคบาลตำมลโนนสูง

รายวานชระจำเดือน รันวาคม ๒(53๒ เทศนาลฅำมลโนนสว



งานLเอชกันและบรรเทาสารารณภัย

เกศบาลตำบลโนนสูง
การจัดต้ังศูนยิ ๗ วัน จันฅราย 
(ข'วงเทศกาล0?Kม่ น.ศ.๒(ะรต)

คัวยในช่วงแาศกาลOku  พ.ศ.๒รจต  ฮวันKยุคราชการติคฅ่อกันKลายวัน เ0นช่วงเวลาที่ประยาชน 
อานวนมากใช่■รถใชักนนในการสัญจรเบื่อเคินทางกลับกูDลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวฃึ่งก่อใคัเกิด 

ควาบเส่ยงฅ่อการเกิดอุlFติเแฅุทางกนนสูง ทำใสัเกิดความสูญเสัยฅ่อชีวิด ร่างกาย และทรัพยสีบ 
เป ็นจำบวบมาก เทศบาลดำชลโนนสูงร่วมกับสถานีตำรวจกูธรโนนสูง!ค ัว ัดด ั้งศ ูบยบฏิน ่โต ิการ 
ร่วมนีองกันและลดอุบติเKตุทางถนนช่วงเทศกาล0ใแม' พ.ศ.๒๕อต เบื่อลดการสูญเสียคัาบชีวิตและ 

ทรพยสีนจากอุบต ิเKตุใบช่วงเทศกาล0ใKม' พ.ศ.๒๕อต และเบื่อเป็นการตระHนักก ิงความลำกัญ 

ใบการนีองกับและแก้ใขนีญKาอุนัต ิเKตุทางถนนใบเขตเทศบาลตำบลโนนสูง และอำนวยความสะดวก 
สร ้างความอบอ ุ่นแก'ประชาชนผ ู้ใช ้รถใย ัถบน โดยการจ ัดด ั้งศ ูนยฯ ก ังกล ่าวช ี'’น เม ื่อว ันท ี่ 
๒๗ ร ันวาคม ๒๕จ ๒ ถ ึงว ับท ี่ ๒ มกราคม ๒๕อต ณ อาคารน ีองก ับและบรรเทาสาธารณกัย 

อำเกอโนนสูง จังKวัดนครราชสีมา

รายงานประชาเคีอน รันวาคบ ๒(ะอ๒ เกศบาลตำบลโนนสูง



รายJานการประชุม การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูJ สเปัยสาเJญ
เทศขาลตำบลโนนสูJ สมัยท่ี C ศรJท่ี 9 ประจำช ๒eอ๒

เทศบาลฅำบลโนนสูJ M m KนคจัคการประชุมสกาเทศนาลตำบลโนนสูJ สมัยสาเปัญ สมัยท่ี G คf j ท่ี 9 
ประจำ0 ๒GD๒ ขน เผื่อประชุมปรกษาHารอ เสนอขัอคิคเHน เสนอแนวทาJแก้ใขชญm  และรายJานผล 
การตำเนินJานขอวเทศบาลตำบลโนนสูJ?Kที่ประชุมรบทราบและพิจารณาร่วมก้น โดยการประชุมก้งกล่าว 
จัดขนมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒Gซ๒ ณ ก้อวประชุมสกาเทศบาลตำบลโนนสูว

เทศบาลตำบลโนนสูJ Kวัวเ0นอย่าวยี่งว่า ขัอเปูลข่าวสาร/กิจกรรมฅ่าวๆ ขอJ เทศบาลที่เผยแพร่ 
จะเ0นประโยชนล่าKธับประซาชนในการรับทราบขัอมูลข่าวสาร และการคำเนินวานขอวเทศบาสอย่าJท่ีวถีง 
ท้ัวในเขฅเทศบาล นอกเขฅเทศบาล และผู้ท่ีสนใอท่ี■วโป และขอขอบพระคุณเ0นอย่าวสูวในการรับทราบ 
ขัอมูลข่าวสารขอวทาวเทศบาลที่นำมาประชาสัมเวันธัในครวน

จีงขอประยาสัมเปันรใน้ทรามโคยท่ัวกัน

ท่ีปรึกษา

นายประสวคิ โพธมีกัริ 
นายธีร ธรรมรารยิ 
นายศิวฤกร โพธมีกัริ 
นายวรการ ทฅกลาว

คณะผู้จัคทำ

นายกเกศมนฅรีตำบลโนนสูJ นาJประกาพรรณ โพธมีกัริ ผู้อำนวยการกอJวิชาการและแผนงาน
รองนายกเกศมนฅธี นายประกากร ปานกลาง กัวแน้าป๋ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รองนายกเกศมนตรี นายศักค๋ัชาย ขุนนิล เอาพนักงานนิองกันและบรรเกา
เลขาเงุการนายกเกศมนตรี สาธารณกัย

นางนิจพร จินตนามณีรัตนั ท่ีปรีกษานายกเกศมนตรี นางฉวีวรรณ วณีชวรากิจ เจ้าพนักงานธรการชำนาญงาน

บรรณาธิการ ผู้ดรวอสอบข้อมูล

นางสาวนัฐวตี จงกลกลาง นัวแนัานัายแผนงานและงบชระมาณ 
นายชานบท กกสนเกียะ □ติกรชำนาญการ
นายกฦษณะ โพธชตีริ นิติกรชำนาญการ
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