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เทศบาลถำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จงKวิถนครราขสืมา v



การD องก ัน  
และควบคุมโรค

เทคบาลทำบลโนนสง

เน ืองจากช ่วงนเป ็นช ่วงฤถ ูปน และสุ,ม เส ียงถ ่อการเก ิถพ าย ุ 
ฤถูร้อน จ ึงม ีมลทำใKปนถกKun และเกิถการแพร่ระบาถของยุงลาย 
อนเป็นพาKะนืาโรคมาสู่ประชาขน เทคบาลถำบลโนนสูง ใถ้ถระKนักถึง 
น ัญ เทการแ พ ร ่ระบ าถของย ุงลาย  จ ึงใก ัออกสำรวจพ น ท ีท ีอ าจ  
เป ็นแแล ่งเพาะพ 'นล ุ่นละพนท ี๋เส ียงถ ่อการแพร ่ระบากของย ุงลาย 
และเทคบาลถำบลโนนสูง โถยกองสาธารณลขและสี่งแวกล้อม รวมกับ 
กองช่าง เข้ากำเนินการจกการทำความละอาถพืนที่แKล้งเพาะพันธุยุงลาย 
และพนทีเส ียงถ ่อการแพร่ระบากของยุงลาย เพอป็องกันและควบๆบ 
การแพร่ระบากของยุงลายในชุมชน โกยกิจกรรมถังกล่าว กำเนินการ 
เม ือว ันท ี 0 พฤบภ,าคม ช ๕๖ท ถ ัวยความปรารถนาถ ีและห ่วงใย 
จากเทคบาลกำบ่ลโนนสูง

ลขอนาน ัยของพ ันองประขาชนเป ็นล ิงส ีาค ักJ โกยเฉพาะ 
ช่วงน ฃงเป ็นช ่วงการแพร่ระบากของเขอใวรัลโคโรนา 2019 
(C0VID-19) จึงถ้องมีมากรการป็องกัน ถรวจลอบ ถูแล โกยเฉพาะ 
พนทึ่ถลาถนน เป็นพนทีจับจ่ายขอของทีใข้ในการอุปโภคบรโภค 
ในข ีว ิถประจำว ันของพ,น ัอ ฺงประขาขน และม ีม ู้ลญ จรใป ม า 
เป็นจ่าบวนมาก ทั้งประขาขนที่อยูในเขกเทกบาลและนอกเขกเทกบาล 
จ ึงอาจลุ่มเส ี่ยงถ ่อการแพร่ระบากและถ้ถเซอ ในการน เทคบาล 
กำบลโนนสูง ร่วมกับ ลาธารณสูข ฺจ ังKวักนครราขสีมา ใถ้เข้าถรวจ 
ถลาถลกและถลากนักวันจันทร์ เพอระวังและป็องกันการแพร่ระบาก 
ของโรค โกยการลอบกาม การแนะปา และแจ้งเถือนการปฎินักิของบู้ 
จ ่าKน่ายคัาและประขาขน เพอเลร ิบลร ้างความกระKนกในการ 
ป็องถันกนเองและครอบคร้ว ถ้วยความปรารถนาถีและห่วงใยจาก 
เทคบาลกำบลโนนสง

<

. จกKมายข่าวประจำเถอนพฤษภาคม ๒๕๖ก
เทคบาลทำมลโนนสูง



การประชุมสภา
เทกบาลทาบลโนนลโง

เทคโบาลถำบลโน น ส ูง ใถ้กำKน ถ จ ัถ ก ารป ระช ุม ส ภ า 
เทกบาลกำบส ุโนนส ูง ส ม ัยส าม ัญ  สม ัยท  b คร ั้งท ี’ 0 ประจำซ 
๒๕๖ท ขน เพี่อประชุมปรึกษาหารือ เสนอข้อคิถเห็น เสนอแนวทาง 
การแกใขม ัญ  หา และรายงาน มลการกำเน ิน งาน ของเทกบ าล 
ถำบลโนนสูงให้ทีประชุมทราบและพิจารณาร่วมถัน โถยการประชุม 
ถ ังกล ่าว จัถขนเมื่อวัน,ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖ค ณ ห้องประชุมสภา 
เทกบาลถำบลโนนสูง

รวมน้ำใจ 
พนองขาวโนนสูง

จกKมายข่าวประจำเถือนพฤษภาคม ๒๕๖ท
เทกบาลทาบลโนนสูง

เมื่องถ้วยสถานการก]การแพร่ระนาถของเขอใวรสโคโรนา 2019 
(C0VID-19) ใถัแพร่กระจายในทุกพนที่ และส่งมลกระทบถ่อเกรษรกิจ 
ทั้งมู้ประกอบกิจการ ธ ุรก ิจ ร้านค้า และประขาชน และมู้คนที่หลงใหล 
เกินทางกลับภูมิลำเนา การถักถุนอาหารจึงเป็นส์งสำคัญในการกินอยู่ 
ของประขาขน ซ ึ่งการถ ักถ ุนแท ่ละคร ั้ง  อาจใข ้สำหร ับการก ินอย, 
ในครัวเรือนใถัเพียงยั่วคราว,ในสถานการก]การแพร่ระบาถของ!ขอน 
จึงมักขาถแคลนนิจวัยสำคัญในการถารงขีวิถ และพ่ีนองประขายนอยู่ใน 
สภาวะขาถ ฺแคลนถุนทรัพย์ก ิจะใข ้ขอถ ักถ ุนทรัพยากรในครัวเร ือน 
ถ ังน ั้น  พ ีนองชา-วกำบลโนนส ูง ร ่วมถ ับ เท กบ าลกำบ ลโน น ส ูง  
ภายใกิการนิาของ นายประสงคั โพธมีคิริ นายกเทคมนถรีกำบส่โนนสูง 
คณะมู้บริหาร และสมาขิกสภาเทคบาล ร่วมถันบริจาคและส่งมอบอาหาร 
น้า(ไม, ข้าวสาร ใข, และสึ่งของถ่างๆเพี่อใข้ในการกำรงรพของพี่นอง 
ประขาขนมู้ประสบนิญหาการแพร่ระบาถของเฃอถังกล่าว ในนามของ 
เทกบาลถำบลโนนสูง ขอกราบขอบพระๆณพี่นองที่ม ีจิถอันเป็นถุคล 
ท ีใถ ับร ิจาคส ิงของเพ อข ่วย เห ล ือบรรเทาถ ุกย ์แก ,ม ู้ท ีเถ ัอถรอน  
และขาถแคลนในครั้งน ซ ึ่งแสถงให ้เห ็นท ีงความมีน ้ำใจทีชาวถำบล 
โนนสูงมีถ่อถันเสมอมา



มอบส์งของบรรเทาทุกข์ 
เทกบาลถำบลโนนสูง

ทำความละอาถ 
ล างถ ลาถ ลก

เทกบาลตำบลโนนสูง

เน ืองจากถลาถกถ เป ็นลถานทีประกอบกิจการ ก ั้งการ 
ขายอารลถ อาพารแห้ง อาพารแปรรูป พลังจากบระกอบกิจการ 
มักจะพบเกนขยะ เคนอาพาร และป้าขัง อันเป็นIIKล่งสะสมของ 
เขอโรค และเพ ื่อใพ้เปินใปถามพลักสุขาภิบาลท้องกิน เทกบาล 
ถำบลโนนสูง โถยงานป็องก ันและบรรเทาสารารณภัย และงาน 
รกนาความสะอาถ กองสาธารณสุขและลี่งแวถล้อม ใท้ถำเนินการ 
เขัาล้างทำความสะอาถบริเวณพนทถลาถสถ และจัถระเบียบพนที่ 
ให้เกิถความเป็นระเบียบเรียบรอย เพื่อใพ้ถูกพลักสุขาภิบาลท้องที่น 
และสุขอนามัยของพีนองประชาชน โถยใท้กำเนินการเบือวันที 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖ท ณ ถลาถลถเทกบาลกำบลโนนสูง

จกKมายข่าวประจำ!ทอนพฤษภาคม ๒๕๖ท
เทคบาลทำมลโนนสูง

กิจกรรมการมอบส์งของเพื่อบรรเทาทุกข์ใKกับพี่นองขาว 
เทคบาลกำบลโนนส ูง นำโถยท่าน ส .ล.ทว ัร ัร  ร ัถนเกรนร 
นายอำเภอโนนสูง นายกเทกบนถรีกำบลโนนสูง เจ้าKนาทสถานี 
กำรวจภูธรโนนสูง แน่วยงานราขการ และบู้นำชุมขน ร่วมกัน 
ประขาลมพันธ้การใKความเและการป็องกนในการถูแลถนเอง 
ใพ้พ่างใกลจากการแพร่ระบาถของเชอโวรล1โค1โรนา 2019 (C0VID-19) 
พรอมกั้งมอบทุงยังขีพ ข้าวสาร อาพาร และแอลกอออลล้ 
ฆ่าเขอโรค เพื่อ!บรรเทาทุกข์ใพ้กับบู้ประลบมัก.เพาการแพร่ระบาถ 
ของเชอใวรัลโคโรนา 2019 (C0VID-19) ก ั้ง on อุบขนในเขถ 
เทคบาลกำบลโนนสูง โถยกิจกรรมถังกล่าว จัถขนเมื่อวันที่ 
๒๒ พฺฤนภาคบ ๒๕๖ท ถ้วยความปรารถนาถีและความพ่วงใย 
ถ่อพี,นองประขาขน แล้วเราจะม่านวักฤถนใปถ้วยกัน



ห้องลโมุถ 
โรงเร ียนในสงกัก
เทกบาลกำบลโนนลง

การพัฒการเรียนเของเถํกเป็นสี่งสำคัญ ควบคูไปกับการเรียนรู้ 
ในห้องเรียน การอ ่านห!]งส ือจ ึงเป ็นส ่วนสำค ัญในการสร ้างเสร ิบ  
ทักษะการอ่าน การพก การจกจำประโยคข้อความ การคิก การป ีก 
จ ับใจความสำคัญในการอ่านหนังส ือ ส ่งมลให ้เก ิถการรักการอ่าน 
แสะสรางเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในห้องและถ่างห้องเรียน 
โกยห ้องสมถโรงเร ียน ใน ส ังค ัถ เทกบาลถ ่าน ลโน น ส ูงม ีท ั้งหมก 
ท จุก ถังน จุกที่ 0 ห้องสมุกโรงเรียนเทคบาล 0 (รั§ราษฎร์สงเคราะห้) 
จ ุก ,ท่ี ช ห้องสมุกโรงเรียนเทกบาล ช (รั§ราษฎร์บารง) และจุถท ีท 
หองสมุกโรงเรียนเทคาบาล ก (ร้รราษฎร์พัฒนา) เพอส่งเสริมให้สูกหลาน 
ใถัรักการอ่าน และการใข้ภาษาใทยอย่างกูกถัอง

คูนย์พ ัณนาเถ ็กเล ็ก
ใน a งกัถเทกบาลทาบลโนนลง

การสรัางเสริมความรู้ให ้ก ับเถํก ฺเล็ก เป ็นสี่งสำคัญในการ 
สรางเสร ิมประสบการก]การเร ียนเทเหมาะสมจากการพ ัฒนา 
หลักส ูถรจากวัยและประสบการณ โกยเป ็นหล ักส ูถรท ีม ุ่งเน ้น 
การพณนาเถ ็กท ุกก ้าน ท ั้งก ้านร ่างกาย อารมก] จิกใจ สงคม 
ส ถ ิน ัญ ญ า  และ,ล ักษณ ะน ิส ัย  อย ู่บน พ น ราน การเร ียน เจาก  
ประสบการก]เถีมทีเถิกมีอยู่ และประสบการก]ใหม่ที่เถิกจะใก้รับ 
ในการจักกิจกรรม การละเล่นถ่างๆส่งมลทำให้เถิกเกิถความสมุก 
เพลิถเพลิน ใก้ล ังเกก มีโอกาสกกล่องสร้างสรรคิ การแก้ Jญหา 
และคันพบก้วยกนเอง ส ่งมลถ ีถ ่อการเจร ิญเถ ิบโถของเถ ิกเล ็ก 
สร้างเสริมความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมก้นกับบู้อื่น ซึ่งคูนย์พ ัฒนา 
เถ ิกเล ็ก จ ักก ั้งประจำโรงเร ียนในล ังก ักเทกบาลกำบลโนนส ูง 
ทั้ง ท โรงเรียน จึงขอเขิญขวนบู้ปกครอง นัามุกรหลานเข้าเรียน 
ในคูนยิพัฒนาเถิกเล็กy โกยสามารถถิถถ่อสอบถามรายละเอึยถ 
เพื่มเถิมใก้ที กองการค ึกษา ส ่าน ักงานเทคบาลถ ่าบลโนนสูง 
หรือถิถถ่อโรงเรียนเทคบาล ทั้ง ก โรงเรียนใก้โกยกรง ก้วยความ 
ปรารถนาถีและห่วงใยจากเทกบาลกำบส่โนน i

จกKมายข'าวประจำเถือนพฤษภาคม ช๕ชท
เทกบาลกำมลโนนสูง



การร ับเบ ี้ยย ังช ีพ  
บ ู้ส ูงอาย ุและคนพ ิการ 
เทคบาล,ถ0าบลในนลง

จ่ายตรง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย-คนพการ

ถ ้วยกรมบ ัญ ช ีกลาง จะทำKนาทีจ ่ายเงินถรงใอนเงิน 

เข ้าบ ัญชีบ ู้บ ีล ิทธิร ับเงินเบยยังช ีพบ ู้ส ูงอายุ และบัญชีบู้มีสิทธิ 

ร ับเง ินเบ ี้ยความพิการแทนเทกบาลถำบลในนสูง เริมถั้งแถ, 
เถือนมกราคม ๒๕๖ท เป็นถ้นใป ทำKนถการจ่ายทุกวันที่ 0๐ 
ของเถือน หากเถือนใถวันที่ 0๐ ถรงกับวันหยุถ ราชการจะจ่าย 
ในวันทำการก่อนวันหยุถ หากบู้ส ูงอายุและคนพิการ ใม่ใถ้รับ 

การ1โอนเงินเนยยังชีพ^ กรณารีบถิถถ่อเทคบาลกำมลโนนสูง 
เพอถ่าเนินการถรวจลอบและโอนเงินถกเบิกให้ในเถือนกัถใบ 

โถยกรมบ ัญช ีกลาง และสำหร ับบ ู้ส ูงอาย ุและคนพ ิการท ี่ร ับ เบ ี้ยย ังช ีเป ็น เง ินลถ ลามารถรับเงินใถ้ท ี่ 
กองลวัลถ ิการลิงคม เทคบาลถำบลโนนสูง กำหนถจ่ายทุกวันที่ 0๐ ของเถือน (หากเถือนใถถรงกับวันหยุถ 
รายการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุถ) ลาหรับเถือนพฤษภาคม ช ๕๖ท ใกับีกำหนถวันโอนเงินในวันคุกรัที่ 
๘ พฤษภาคม ช๕๖ก โถยกรมบัญชีกลางจะกำเนินการโอนเงินเบยยังชีพ^โกยถรง และเถือนกัถใบจนถืง 
เถือนกันยายน ช๕๖ท รายละเอียถกังถ่อใปน

0. เถ ือนนิท ุนายน ๒ ๕ ๖ ก ทำหนถวันที,โอนเงินในวันพรที 0๐ นิท ุนายน ๒ ๕ ๖ ท 

๒. เถือนกรกฎาคม ๒ ๕ ๖ ท ทำหนถวันทีโอนเงินในวันคุกรัก 0๐ กรกฎาคม ๒ ๕ ๖ ท 

ท. เถ ือนลิงหาคม ๒ ๕ ๖ ท ทำหนถวันทีโอนเงินในวันจันทรัที่ 0๐ ล ิงหาคม ๒ ๕ ๖ ท 

๕. เถือนกันยายน ๒๕๖ท กำหนถวันท่ีโอนเงินในวันพฦห้ลบถืที ่  0๐ กันยายน ๒๕๖ท 

กรณ ีบ ู้ส ูงอาย ุและคนพิการย้ายท่ีอยู่ ให้รีบกำเนินการใบลงทะเบียนขอรับเงินเบยยังชีพ ณ องคกร 

ปกครองลิวนทองที่นแห่ง1ใหม่ เพอจะใกัรับเงินเนยยังชีพใกัถ่อเน ือง และลำหรับบู้พ ิการที่บ ัถรคนพิการ 
หมถอายุ กร ุณาถ ิถถ ่อใก ัท ี่กองลว ัลถ ิการล ิงคม ลำน ักงานเทคบาลกำมลโนนสูง จึงขอประขาลิมพันธิ 

ให้ทราบโถยทั่วกัน

จกหมายข่าวประจำเถือนพฤบกาคม ๒๕๖ท
เทคบาลกำบลโนนสูง ◄ 8๙



พระราชบิญญ ัถ ิภาษ ีท ีก ินและส่งปลูกส ุราง พุ.FT. b ๕๖b เอนภาษีประเภทใหม่ ที่จะบ่ามาใช้จัถเก็บ 
แทนภาษีโรงเรือนและท่ีถิน และภาษีบำรุงท้องที่ โถยเรมมีมลบังคับใช้วันที่ 0 มกราคม b«๖ก ล่วนภาษีษีาย 
ยังคงจัถเก็บในแบบเกิมคือ ม้ทีมีหน้าที่เลียภาษีป็ายจะถ้องยืนแบบประเมินภายในเถือนมีนาคมของทุกปี

•  มู้มีหน้าที,เล ียภาษ ี ไถแก, บ ุคคลธรรมถาหรือน ิก ิบ ุคคล ช ื่งเป ็นเจ ้าของท ี่ก ินหร ือล ิงปล ูกสราง 
มูครอบครองหรือทำประโยชนในที่กินและส่งปลูกสราง

•  ทรัพย์ล ้นที่ถ ้องเล ียภาษ ี ใถ้แก่ ที่กิน ส ่งปล ูกสร ้าง และKองขถ
•  รานภาษี ค ิถจากมลค่าท ั้งKมถของที่ก ินและส่งปลูกลราง โถยคำนวณจากราคาประเมินทนทรัพย์ 

ทกินกรมธนารักษ
•  อัถราภาษี ใถ้มีการแบ่งประเภทที่กินและส่งปลูกลราง เป็น ๕ กลู'ม ถามลักษณะการใช้ประโยชน 

ที่กิน ใถ้แก่
0. ประเภทเกษถรกรรม จ้ถเกํบภาษีในอัถราร้อยละ ๐.๐0-0.0 (เจ้าของเป็นบุคคลธรรมถา 

จะใถ้รับการยกเวัน ๕๐ ล้านบาท ส่วนนิกิบุคคลใม่ใถ้รับการยกเวัน) 
b. ประเภทท ีอย ู่อาก ัย จ ักเก ็บภาษีในอัถราร้อยละ o.ob-o.o

(-เป ็น เจ ้าของท ีก ินและส ่งปล ูกลร ้าง มีชื่อในทะเบียนบาน ยกเวัน ๕๐ ล้านบาทแรก 
- เป ืน เจ ้าข อ งส ่งป ล ูก ล ร าง  ใบ,ใถ ้เป ืน เจ ้าข องท ีก ิน  ม ีช ื่อในทะเบ ียนบานยกเว ัน  
0๐ ล้านบาทแรกุ)

ก. กรณีใช้ประโยขนอึ่นๆ เข่น ประกอบกิจการพาณิขย์ ประกอบการค้าถ่างๆ นอกIKนอจาก 
ใช ้เป ็นท ึ่อย ู่อาค ัย จกเก็บภาษีในอัถราร้อยละ ๐.ค -๐.๗ 

๕. ท ี่ก ินรกรางว่างเปล่าKรือใม่ใถ้ทำประโยขนถามควรแก่สุภาพ จ้ถเก็บภาษีในอัถรารอยละ 
๐.ก และจะเพมอัถราร้อยละ ๐.ก ทุก ก ปี ถ ้าหากทีก ิน ฺม ืนน ั้นยังใม ่ใถ ้ทำประโยชน

•  บัจจุบัน เทคบาลถ่านลโนนสูงใถ ้ประกาคบัญช ีรายการท ี่ก ินและส่งปลูกลราง ประจำปี b ๕ชก 
และใถ้เรมถฯเนินการจักสงบญชีรายการที่ก ินและสิงปลูกสร้างถังกล่าวให้แก,เจ ้าของทรัพย์ล ้น 
ใถ้ถำเนินการถรวจสอบรายการที่กินและส่งปลูกลร้าง หรือการใช้ประโยขุนในที่กินและส่งปลูกสร้าง 
ทางเทคบาลถ่านลโนนสูง จึงขอความร่วมมีอจากเจ้าของกุรัพย์ลิน ที่ใถ้รับหนังสือแจ้งจากทาง 
เทกบาลถ่าบลโนนสูง เกยวค ับก ุารแจ้งรายการท ี่ก ินและส่งปลูกสร้าง ขอให้ท่านใถ้ถ่าเนินการ 
ถรวจลอบบัญชีรายการที่ก ิน^ ที่ก ่านใถ้รับว่าถูกถ้องถรงคับทรพย์ล้นที่ท ่านมี และใถ้ใช้ประโยขน 
ถรงถามที่ใถ้รับแจ้งหรือใบ, หากท่านถรวจลอบแล้วใม,ถ ูกถ ้องถามความเป ็นจร ้ง ให ้ย ืนค่าร้อง 
ขอแกใย ณ ล ่านกงาน เทคบาลถ ่าบลโนน ส ูงภายใน 0๕ วัน Kล ้งจ าก ใถ ้ร ับ Kบ ังล ีอแ จ ัง  
จาก เทคบาลถำบลโน น ส ูง  ห ร ือ ก รณ ีม ีช ้อ ส งส ัย  ท ่าน สาม ารกสอบ ถาม รายละ เอ ียถใถ ้ท ี 
ก อ ง ค ล ัง  ส ำน ัก งาน เท ค บ าลถ ำบ ลโน น ส ูง  ในว ันและเวลาราขการ หมายเลขโทรค ัพท ํ 
๐๕๔-ก ๗ ๙ ๕ ๗ ก หรือ ๐๙๐-b ๕ถ ๙b ๘๕ งานมลประโยขนและก ิจการพาณ ิขย ์ ก องค ล ัง  
เทคบาลถ่าบลโนนสูง



การจ ัถทำบ ัทร 
ประจำถัวประขาขน 

เถ ็กอาย ุ ๗  ป ี บร ิบรณ ์

ทามท ีพระรายบ ิญญ ิท ิช 'กรประจำท ิวประขาชน (ฉบบที ท) พ.ค. ๒๕๕๙ บ ีบล?แมงค ับ 
ทั้งแท่วินที 0๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปิบทินมา กำแนถใแบ ู้บ ีล ัญยาก ิโทยย ึ่งม ีอาย ุท ั้งแท ่ ๗ 0 บริบ ูรณ ์ 
แท่โปเทิน ๗๐ ป ีบร ิบ ูรณ ์ และมียื่ฉโนทะเบียนบ้านท้องมีนิกรทามที่กำKนกในพระรายบัญญิท ิน โกย?K 
ยื่นคำขอบีนิทรท่อพนกงานเจ้าKน้าที่ กายในกำKUก ๖๐ วัน นบแท่วินที่อายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์ โกยโม่ก้อน 
เสียค่ารรรมเนียมแท่อย่างโถ แากพันกำแนกจะบีโทษปรับกามกฎKมาย กังนั้น สำนักงานทะเบียนท้องที่น 
เทกบาลท่ามลโนนสูง จืงแจังประยาสัมพันธ์?แบู้ปกครอง แรีอนุคคลซึ่งริบถูแลเถิก นำเถิกที่บีสัญยากโกย 
อายุ ๗ ปีบริบูรณ์ โปกกท่อยื่นคำร้องขอบีนิทรประจำทิวประยาขน ครั้งแรก ณ สำนักทะเบียนที่เปีถ?Kบริการ 
จิกกำนิทรประจำทิวประขายนในวันและเวลารายการโก้ทุกแข่งทั่วประเทคโกยนำแล้กรานโปแสกงกังน

0. สูทิบ้ทรของบู้ยอบีนิทรประจำทิวประยายน
๒. บถา มารถา บ ู้ปกครองแรอบ ู้ย ึ่งก ูแลเถ ิก เจ้าบ้าน แรอนู่น ่าเยื่อก้อ โป?Kก้อยคำแก่พนักงาน 

เจ้า K บ้าที่

เทคบาลท่ามลโนนลง แว ้งเป ็นอย ่างย ื่งว ่า ข ้อม ูลย ่าวสาร/ก ิจกรรมท่างๆ ของเทคบาลที่แชยแพร่ 
จะเป็นประโยยน่สำแริบประ'ยายนในการริบทราบข้อมลยาวสาร และการกำเนินงานของเทคบาลอย่างทั่วกึง 
ทั้งในเขกเทคบาล นอกเขกเทคบาล แล:บู้ที่สน?จทวโป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โนการริบทราบ 
ข ้อ ม ูลข ่าวส ารข อ งท างเท ค บ าล  ที่นำมาประยาสัมพันธ์?นครั้งน

จึงขอประนำสินฬ่'นร่Trt กรานโถยทวกิน

นายประสงค์ โพธมีคิริ 
นายธีร ธรรมรารย้ 
นายคิวฤทธ โพธมีค์ริ 
นายจรการ กิถกลาง

นายกเกกมนกรีกำมลโนนสูง นางประภาพรรณ โพเมกีร [ชู้อำนวยการกองวิชาการและแมนงาน 
รองนายกเกกมนถรี นายประภากร ปานกลาง หวแนัาป่ายบริการและเมยแพรวิชาการ
รองนายกเกกมนถรี นายกักถั๋ชาย ขนนิล เจ้าพนักงานมีองกันและบรรเทา
เลขานุการนายกเกกมนถรี ลาธารณภัย

นางนิจพร จินทนามณีรัถน์ ท่ีปรึกษานายกเกกมนกรี นางฉวีจรรณ วณิชวรากิจ เจ้าพนักงานธุรการอำนาญงาน

บรรณาธิการ นู้ถรวจกอบข้อมูล

นายณิธพล กะเกาน้อย ปลักเทกบาลกำมลโนนสูง นางลาวนัรจกิ จงกลกลาง ห์วเณ้าป่ายแมนงานและงบประมาณ
นายชานนก กกสันเทยะ นิกิกรอำนาญการ
นายกฤษณะ โพธมีคิริ นิถิกรอำนากJการ
นางลาวส ูภ ัสลร ปางจูม นักวิเคราะห์นโยบายและแมน

)ภภข*)?):ทฆร!ฆ น 'I  นัน่-£>บู้ :ทรฆรี«*]รฃิภภๆรส ?ทร‘)ร:บู้บ1กพ)รฆ?£น 
)ทขภรภรรขภี‘0/(น‘) ภ-)รสืทบ*]กี*1ฟ้ทภ /bwfiij ระย")ยน "

เทกบาลกำมลโนนสูง 0๔๕ ถนนกรธานี กำมลโนนสูง อำเภอโนนสูง จ ิงKจิกนกรราชลีมา noobo 
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