
  ปทีี่ ๑๑ ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม  - มีน�คม  พ.ศ. ๒๕๖๐
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วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

๒

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในวัน

สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

เป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุก

วันนี้ ทางราชการจึงกำาหนดให้ทุกวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี 

เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ 

“วันลูกเสือ”

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและ

คุณภาพชีวิตฯ พัฒนาภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่การสร้าง

รายได้ของผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๖ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.)

พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
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ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล  ประธานคณะกรรมการ

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายก

เทศมนตรี,ปลัดเทศบาล ฯลฯ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาต

เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

บุรีรัมย์  โดยนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วม

ประชุมฯ
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการ

สร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่นหยุดยั้งแม่วัยใส โดยมี

วัตถุประสงค์ให้เยาวชนนำาความรู้ไปใช้ป้องกัน

ตนเอง โดยทีมวิทยากรจาก รพ.โนนดินแดง 

และ รพ.ละหานทราย นางสัมฤทธิ์ พวงสวัสดิ์ 

กรรมการกองทุนฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ของโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้า 

บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔

สร้างภูมิคุ้มกัน หยุดยั้งแม่วัยใส

                ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลฯนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

กำานันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ฯลฯ ร่วม

ประชุมประชาคมท้องถ่ินเพื่อพิจารณาร่างแผน

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ หอ

ประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อม

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เป็นเกียรติพิธิเปิด

โครงการหนูปลอดภัย (ป้องกันเด็กจมน้ำา) สร้างทีมเครือข่าย ครู ก 

ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง และปฏิบัติจริงที่สระว่าย

น้ำาพิมานอินน์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการหนูน้อยปลอดภัย

๕

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง พสกนิกรชาว

อำาเภอโนนดินแดงร่วมกิจกรรมเนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์

และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีลง

นามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอ

โนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม

อำาเภอโนนดินแดง 
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ

ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพิ่อลดความเหลือมล้ำาทางสังคมจังหวัด

บุรีรัมย์ และสรุปบทเรียนแสดงผลงานของผู้เข้าอบรม ณ หอ

ประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

    นายสมาน พิมพ์ภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง เข้ารับ

รางวัลชมเชย ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การประกวด

ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพ

ไทย ประจำาปี ๒๕๖๒ จากพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี                  

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ต่างๆ 

เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ผลจาก

การการประกวดในครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานและ

ข้าราชการทหาร ตำารวจ และครอบครัว รวมทั้งประชาชน

ทั่วไป ได้น้อมนำาแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ที่รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทาน ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขอย่าง

ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง              www.Nondindaengcity.go.th

โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี ปี ๒

๗

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมด้วยชาวชุมชนหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง และ ชุมชนบ้าน

หนองสะแกกวน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่ง

เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส        

ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ

สู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี ปี ๒ โดยมีชุมชนพี่เลื้ยงคือชุมชน

บ้านหนองสะแกกวน และชุมชนน้องใหม่คือชุมชนหมู่ที่ ๕       

โนนดินแดง กับภารกิจครั้งสำาคัญ “ชุมชนพี่ สอน ชุมชน

น้องใหม่” ในเรื่องของการจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เเละสร้างความเเข็งเเรงให้กับชุมชนของตนเอง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ปกครองนักเรียนร่วม

เป็นเกียรติกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนเทศบาลฯ ณ หอประ

ชุมโรงเรียนเทศบาลฯ 
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วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงาน

เทศบาลหน่วยงานต่าง ๆ ของอำาเภอโนนดินแดง ร่วมงานวัน

ที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่วีรชนคน

กล้าและพิธีวางพวงมาลา การแสดงของหน่วยงานต่าง ๆ ณ 

บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้

รางวัล “อปท.ดีเด่นทางวัฒนธรรม”
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมปลัดเทศบาลฯ ภาคีเครือข่ายจาก อปท. ร่วมงาน

ประกาศข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธี

ยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม พร้อม

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม ณ 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาร่างงบประมาณ

สัมมนาจัดการสิ่งแวดล้อม
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ , ปลัดเทศบาล,ผอ.กอง ฯลฯ ร่วม

ต้อนรับคณะจากสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ิงแวดล้อม ในการจัดสัมมนาการกำาหนดกรอบทิศทาง

การปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 

ศึกษาการดำาเนินงานการฯ 

-เยี่ยมชมสำานักงานเทศบาล

-เยี่ยมชมการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนาประณีต

-เยี่ยมชมผลการดำาเนินงานชุมชนหมุ่่๕

-เยี่ยมชมผลการดำาเนินงานของชุมชนหมุ่ที่๔

-เยี่ยมชมการปลูกป่านิเวศน์

-เยี่ยมชมชุมชนหมู่๖บ้านหนองสะแกกวน

 การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ 

ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ  ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒
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จัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเทศบาลฯ

จัดทำ�แผนหลักประกันสุขภ�พ

      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล           

โนนดินแดง,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล, พร้อมหัวหน้าส่วน

ราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร

โทรคมนาคม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ หน่วยงาน

ด้านการสื่อสารต่าง ๆ จัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในเขตอำาเภอโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ต่าง ๆ เสนอโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดทำาโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การส่งเสริมสุข

ภาพ การป้องกันโรค ฯลฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
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เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดพิธีมอบ

รางวัล เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ 

ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เป็นประธาน มอบถ้วยเชิดชูเกียรติรางวัลรองชนะ

เลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และ

รางวัลรองชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย  

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยปลัดเทศบาล  เข้ารับ

ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเทศบาลตำาบล



    คณะผู้จัดทำา

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  

     นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ   นางลมหวล  วรนุช  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายธำารงค์  ชำานิจศิลป์  ปลัดเทศบาล    

    ผู้ช่วยบรรณาธิการ  :  นางสาวนภาพร จันทาโลก  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

    กองบรรณาธิการ :   นางสาวนภาพร จันทาโลก  นายไชยา  คงทรัพย์  นางอุษณีย์  พวงสวัสดิ์  นางบรรเทิง โหน่งที

    จัดทำาโดย :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  299  หมู่  5  ถนนราชดำาเนิน  

    อำาเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  31260  โทรศัพท์ 0 4460 6253  โทรสาร 0 4460 6252                             

    www.Nondindaengcity.go.th  Facebook  :  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  Fanpage


