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      ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง และหัวหน้าหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วม

ทำาบุญตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่มต้น

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจากท่านนาย

อำาเภอโนนดินแดง นายเทิดพันธ์  ครอบทอง  

เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำาบุญตักบาตร

และมอบพรให้แด่พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

 ทำ�บุญตักบ�ตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

๒
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เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ  

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล 

โนนดินแดง  ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็กในทุกๆ  

ด้าน  ตลอดจนการปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด  กล้าทำา  

กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรม

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็น

ประจำาทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ

สำาคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 

และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้

เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  

เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

วันเดก็แห่งชาติ

๓



 

  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรี ร่วมกับชมรมจักรยานเราสู้โนนดินแดง จัด

กิจกรรม ปั่นสามเขื่อนตามรอยพ่อ เพื่อรำาลึกถึงโครงการแก้

ปัญหาเรื่องน้ำาตามโครงการพระราชดำาริในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ตามรอยโครงการเขื่อนลำานางรอง เขื่อนลำาจังหัน เขื่อนลำา

ปะเทีย จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดงและชมรมรัก

สุขภาพโนนดินแดง 
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ปั่นสามเขื่อนตามรอยพ่อ

๔
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

“เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อ

ร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้และนับเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี ไปจัดพิมพ์

เป็นแผ่นภาพ ขนาด ๘.๒๕×๑๑.๗๕ นิ้ว จำานวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ 

แผ่น สำาหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น หลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรี

บรมราชวงศ์อยู่เสมอ

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

๕
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โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
 ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำานักงานสาธารณสุข

อำาเภอโนนดินแดง นายวีระ ดำานา รองนายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ 

๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง มีการ

ฝึกอบรม อสม.มิสนมแม่ เพื่อเป็นแกนนำากิจกรรมต่างๆใน

การดูแลสุขภาพแม่และเด็กในชุมชนต่อไป และมีพิธีมอบ

เกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน ๖๐ คน

รายการบันทึกสถานการณ์สัญจร
รายการบันทึกสถานการณ์สัญจร โดยสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ไลฟ์สดตรงจากศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste หมู่ ๔ โนนดินแดง 

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมีนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรี,  นายธำารงค์ ชำานิจศิลป์ ปลัดเทศบาล,  

นางอารีย์ ชาติบัญชาพร ผอ.กองสาธาฯ,นายคำามูล แสนเจ๊ก 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ความเป็นไปของชุมชนปลอด

ขยะและการบริหารจัดการเรื่องขยะภายในชุมชน
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ทอดผ้าป่าขยะ(รีไซเคิล) ประจำาปี ๒๕๖๓
   ๑๒ กุมภาพัน ๒๕๖๓ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง, สมาชิกสภาฯ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชาวเทศบาลตำาบลโนนดินแดง พร้อม

หัวหน้าภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 

ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  กิจกรรมดังกล่าว

เป็นการช่วยลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อน ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการนำาขยะมารีไซเคิล 

ปลูกจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างแรง

จูงใจให้กับชุมชน อีกทั้งเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

ในครั้งนี้ สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

๗
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การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรี

เทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วม

การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑๗ 

“เซาะกรู๊เกมส์” ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำาบลตลาด

นิคมปราสาท โดยกลุ่มเทศบาลอำาเภอบ้านกรวดเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันในครั้งนี้



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง             www.Nondindaengcity.go.th๙

ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด
 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดย 

นายวีระ ดำานา รองนายกเทศมนตรีฯ ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์

และเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมี อสม.ใน

ชุมชนที่ผ่านการอบรมและคุณหมอจากโรงพยาบาลโนนดินแดง

ให้คำาแนะนำาเป็นขวัญกำาลังใจในการดูแลชีวิตใหม่ในครอบครัว

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยทางกองสาธาณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ดำาเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำาจัดยุงลายป้องกัน

ไข้เลือดออก ครั้งที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖-

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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สำารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้ดำาเนินการสำารวจที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยได้จัดทำาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งให้

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้ตรวจสอบรายละเอียด

ตามบัญชีรายการที่ได้ปิดประกาศ ณ สำานักงานเทศบาลฯ

และศาลาประชาคมหมู่บ้าน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ออกดำาเนินการโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่  

๔,๕,๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำาหรับท่านใดที่ยังไม่นำาสัตว์เลี้ยงไป

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถติดต่อฉีดฯ

ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ
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ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลฯ 

ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติใน

พิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี
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องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ร่วมต้อนรับองคมนตรี พร้อมคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม

และประชุมเพื่อติดตามการดำาเนินงานของโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ

โดยมีนายดำารงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานผลการ

ดำาเนินงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ร่วมหารือเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ 

ห้องประชุมโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลำานางรอง วันศุกร์

ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง             www.Nondindaengcity.go.th๑๓

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าภาค

ส่วนต่าง ๆ กำานันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่ง

มีกลุ่ม อสม.,แกนนำาชุมชน ,ผู้สูงอายุ และผู้สนใจ เข้าร่วม

กิจกรรม โดยทางโรงพยาบาลโนนดินแดง ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกัน การใช้หน้ากากอนามัยทีถูกต้อง การทำาเจลล้าง

มือจากแอลกอฮอร์ล ฯล และทำาหน้ากากผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน  

โดย นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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