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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อม 

นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำาเภอโนนดินแดง และหัวหน้า

ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมกินปลา

หน้าเขื่อน@ชวนเพื่อนวิ่ง@โนนดินแดง ขอขอบพระคุณท่าน 

สส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ นำา

ผัดไทยเซราะกราว  สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล นำาอาหารและน้ำาดื่ม

มาบริการ ฟรี ! กิจกรรมภายในงาน การฟ้อนรำาเปิดงานจาก กลุ่ม 

อสม. การแข่งเรือ  และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อนชวนเพื่อนวิ่ง @โนนดินแดง
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   นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็น

ประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าหน่วยงาน ผู้

ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมโครงการฯ เพื่อรณรงค์

สร้างวินัยในการใช้กฎจราจรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลาน ได้รับ

เกียรติจาก ร.ต.อ.วิทยา สินธุ์เธา รอง สวป. สภ.โนนดินแดง เป็น

วิทยากรให้ความรู้

 โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยให้ลูกหลาน

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง พร้อมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ ร่วม

ประชุมชี้แจง/ติดตาม กิจกรรม/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน

ประจำาปี ๒๕๖๕ ผ่านไปแล้ว ๓ ไตรมาส ให้เป็นไปตามระเบียบ

ประกาศของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลฯ
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมวันสุนทร

ภู่และวันภาษาไทย โดยมี นางสุกันยา กอชัยศิริกุล คณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง

นักเรียน รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนและเพื่อให้

นักเรียนทุกคนได้ตระหนักเห็นความสำาคัญของวันสำาคัญของชาติ 

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
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     ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง, นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้

บริหาร ,สมาชิกสภาฯ, พนักงานข้าราชการทั้งภาครัฐภาค

เอกชน พสกนิกรชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอ

ประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมี นายเอกวัฒน์ พวง

ประโคน นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๕
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง มอบ

หมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำาปี ๒๕๖๕  ประชาชนนำา

สุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ในเขตชุมชนเทศบาลฯ

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, 

นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา , คณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วม

กับทีมสหวิชาชีพ ผู้นำาชุมชนและอสม. ออกเยี่ยมดูแลสุขภาพ

หญิงตั้งครรภ์ และติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิดในพื้นที่ ตาม

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
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ทับหลังพระยมทรงกระบือ กลับสู่มาตุภูมิ
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทับหลัง

ปราสาทหนองหงส์ กลับคืนถิ่นบุรีรัมย์” ณ ศาลาวนัม

รุง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำาบลตาเป๊ก อำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดิษพงศ์ เนตร

ล้อมวงศ์ ผอ.กลุ่มวิจัย สำานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

นายทะนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโบราณคดี เพื่อเป็นการทำาความเข้าใจในรูปแบบของ

วัฒนธรรม รูปแบบงานสถาปัตยกรรมในโบราณสถาน 

พร้อมทั้งกระบวนการติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์

ุ  ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง, รองปลัดเทศบาลฯ, ผู้อำานวยการกองช่าง , 

ผู้อำานวยการสถานศึกษา คณะครู ฯ พร้อมประธานกรรมการ

สถานศึกษา นางสุกันยา กอชัยศิริกุล ร่วมต้อนรับคณะจาก

สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และ

ตัวแทนชมรมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย ที่ออกตรวจเยี่ยม

ผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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ประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ๒
 การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ประจำา

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ขอ

เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลัก

การ) และ ครั้งที่ ๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
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ปลูกป่าตามแนวพระราชดำาริ

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ พนักงาน  ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ

ปลูกป่าตามพระราชดำาริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ 

บริเวณป่านิเวศน์ หมู่ ๔ โนนดินแดง

กิจกรรม”หว่านวันแม่” 

 “หว่านวันแม่” ณ บริเวณแปลงนาประณีต อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมาย นายวีระ ดำานา รองนายกฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหว่านวันแม่ 

ประจำาปี ๒๕๖๕ ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันจับปลาไหล  การแข่งขันส้มตำา ปลาเผา หุงข้าวด้วยหม้อดิน การจัดนิทรรศการ

เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมในกิจกรรม  โดยมี ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 

ส.จ.สุกันยา กอชัยศิริกุล นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำาเภอโนนดินแดง
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

         ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตรงกับ วันคล้ายวันพระ

ราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                      

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ทหาร 

ตำารวจ กำานันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมประกอบพิธีทำาบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธี

วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้นได้จุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน 

นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 

นางศศธิร พวงประโคน นายกกิง่กาชาดอำาเภอโนนดนิแดง 

นางสุกันยา      กอชัยศิริกุล ส.อบจ.บุรีรัมย์ เขตอำาเภอโนน

ดินแดง  ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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อบจ.บุรีรัมย์ มอบอุปกรณ์กลุ่มเป้าหมาย
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำาเภอโนนดินแดง พร้อมคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำานวยการกอง ตัวแทนจาก รพ. เป็นเกียรติร่วมมอบสิ่งของให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดงได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นให้กับผู้สูงอายุติดบ้าน,ติดเตียง,ผู้พิการ,ผู้ยากไร้ สำาหรับ

ประชาชนในพื้นที่ โดยการประสานงานผ่าน นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขต

อำาเภอโนนดินแดง โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางมามอบ ณ หอประชุมโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

โดยการนำาของ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและวินัย ให้กับคณะผู้บริหาร,สมา

ชิกสภาฯ, ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ โดยมีวิทยากร

จากสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บุรีรัมย์ และนายนิติธรรม แก้วกล้า (นิติกรชำานาญการ 

ทต.กระสัง) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย

ในการปฏิบัติงาน

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการ

ประชุมใหญ่ผู้ปกครอง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมทั้งชมการ

แสดงความสามารถของเด็กนักเรียนแต่ละสายชั้น ณ 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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พิธีบวงสรวงปราสาทหนองหงส์
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง นายเอกวัฒน์ พวงประโคน 

นายอำาเภอโนนดินแดง  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานข้าราชการเทศบาล, ส.จ.สุกันยา กอชัยศิริกุล กิ่ง

กาชาด, ชมรมผู้สูงอายุ, กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่ม อสม., 

คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ พ่อค้า ประชาชน  ร่วม

พิธีบวงสรวงปราสาทหนองหงส์ พร้อมถวายปิ่นโต ถวาย

เครื่องไทยธรรมไทยทาน จตุปัจจัย แด่คณะสงฆ์ ท่าน

พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร.เจ้าคณะอำาเภอโนนดินแดง  

พระภิกษุสงฆ์ จำานวน ๙๙ รูป ณ ปราสาทหนองหงส์
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วันที่ระลึกอนุสาวรีย์ “เราสู้”
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง มอบหมายคณะผู้บริหาร สมา

ชิกสภาฯ ผู้อำานวยการกอง ร่วมงาน “วันที่ระลึกอนุสาวรีย์

เราสู้”  ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี,นายเอกวัฒน์ พวงประโคน

นายอำาเภอโนนดินแดง, นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำาเภอโนนดินแดง 

ตำารวจ ทหาร ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักศึกษา 

ข้าราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน  ได้จัด

พิธีบำาเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ

ให้คนไทยรำาลึกถึงวีรกรรมผู้กล้า เป็นประจำาทุกปี
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สร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งแม่วัยใส
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัย

ศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,รอง

ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนงานต่างๆ 

และ ทีม อสม. ร่วมพิธีเปิดโครงการ

สร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งแม่วัยใส 

ซึ่งมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลโนน

ดินแดง มาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน  ณ 

หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง

โครงการหนูน้อยฟันสวย
          นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,รองปลัด

เทศบาล,หัวหน้าส่วน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการหนูน้อยฟันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
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กีฬาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อม คณะผู้บริหาร, สมาชิก

สภาฯ ,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วน  และ

ท่าน ส.จ.สุกันยา กอชัยศิริกุล ร่วมเป็นเกียรติ

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง โดยมี นายเอกวัฒน์ พวง

ประโคน นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานใน

พิธี ณ ลานกีฬาหน้าเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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โครงการหนูน้อยปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำา
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการหนู

น้อยปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำา เพื่อเป็นการป้องกันและ

เฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำา โดยมี คณะผู้

บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนงาน

ต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง
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หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,รอง

ปลัดเทศบาล,หัวหน้ากองงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะให้อาสาสมัครหมอหมู่บ้านในการดูแล

สุขภาพคัดกรองโรคและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชนของ

ตนเอง โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลโนนดินแดง
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ฐานการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ,รองปลัดเทศบาล, 

หัวหน้ากองงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฐาน

การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีทีมวิทยากรจาก สถานี

ตำารวจภูธรโนนดินแดงมาให้ความรู้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธาน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมคณะ

กรรมการ,อนุกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำาเนิน

งานและพิจารณาอนุมัติโครงการ ให้การดำาเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งต้องได้รับ

การติดตาม ประเมิน ชี้แจง ความเป็นไปของโครงการต่าง ๆ
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อบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง มอบหมาย นายบัวผิน คึมสูง ประธาน

สภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาเด็กและเยาวชน เพื่อ

เป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมือง

สะอาดและน่าอยู่ จึงได้กำาหนดให้สถาบันการศึกษา เยาวชนเป็นเป้าหมายแรกในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำาร่อง 

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเองต่อไป

ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ กองสวัสดิการสังคม โดยการนำา

ของ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอ

เพียง เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะทางอาชีพให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมร่วมทำากิจกรรมสร้างเสริมสุข

ภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้สนใจ โดยมีนายบัวผิน คึม

สูง เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ หอประชุมเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง
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โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา
๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการ

ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นในกลุ่มทำางาน 

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ความรู้ในการดูแล

รักษาดวงตา ตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติทางสายตา 

และสนับสนุนแว่นตาที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ณ 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 
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