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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมายคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลง (MOU) การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

608 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีตัวแทนรับมอบชุดตรวจ 

ATK จาก ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล 

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง

รับมอบชุดตรวจ ATK
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   “ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำาลังใจถึงกันและกัน” ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ 

ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้นำาชุมชน อสม.และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเครื่องอุปโภค

บริโภค ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ช่วยเหลือบรรเทาความ

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง และตรวจเยี่ยมด่านชุมชน มอบชุดตรวจ ATK 

มาตรการป้องกันโควิด-19 

 “ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำาลังใจถึงกันและกัน”
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง ขอบคุณ อปพร. ในการปฏิบัติงานอำานวยความ

สะดวก เฝ้าระวังอุบัติเหตุ การจราจรตามโครงการขับขี่

ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย และมอบค่า

ตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน

ตอบแทน อปพร. โครงการขับขี่ปลอดภัย

๕
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๖

ทำ�บุญเบิกบ้�น

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้

บริหาร,สมาชิกสภาฯ, พนักงานเทศบาล,คณะครูโรงเรียนเทศ

บาลฯ ผู้นำา ตัวแทนชุมชน สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล , ผอ.ภัทรี 

เลาติเจริญ ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรบุญเบิกบ้าน เพื่อเป็นการล้าง

สิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร  ไม่อยู่เย็นเป็นสุข ชำาระล้างสิ่งอัปมงคล

ให้หมดไป  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำาเภอโนนดินแดง  เป็น

ประธานในพิธี
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รณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำา

ชุมชน อสม. นำาประชาชนร่วมกันทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลายและหยอดทรายกำาจัดลูกน้ำา ในครัวเรือน วัด และ

โรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ ๒ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
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“ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำาลังใจถึงกันและกัน” รอบที่ ๒
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วันเฉลิมพระชนมพรรษ�  ๓ มิถุน�ยน
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาล พ่อค้าประชาชน

และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ใน

ช่วงเช้า พิธีทำาบุญตักบาตรถวายราชกุศล ช่วงเย็น 

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวาย

พระพรชัยมงคล โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน 

นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ณ หอ

ประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ดร.นรินทร์ ลีกระโทก ผอ.โรงเรียน

ผู้สูงอายุ ร่วมเปิดการเรียนการสอนและพบปะทำา

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ 

พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนำาไปสู่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ก�รจ่�ยเงินเบี้ยยังชีพประจำ�เดือน
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โครงการ TOYOTA 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล พร้อมคณะผู้บริหาร, 

สมาชิกสภาฯ, ปลัดอำาเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ 

ภาคีเครือข่าย และชาวบ้านหนองสะแกกวน ร่วม

ต้อนรับคณะสำารวจและเก็บข้อมูลจาก บริษัท โต

โยต้า มอเตอร์ ,สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้ลงพื้น

ที่สำารวจและเก็บข้อมูลประเมินความพร้อม หารือ

แนวทางในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชน

บ้านหนองสะแกกวนภายใต้โครงการ TOYOTA 60 

ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบ�ลตำ�บลโนนดินแดง
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร, 

สมาชิกสภาฯ , นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำาเภอ

โนนดินแดง  ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูของโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้

แสดงความกตัญญูต่อคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน ให้

เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ ครูคน

แรกที่เด็ก ๆ ควรเคารพสูงสุด คือ แม่-พ่อ ที่เลี้ยงดู

อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เกิด
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พิธีไหว้ครู โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร, สมา

ชิกสภาฯ , นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำาเภอโนนดินแดง  ร่วม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  โดยมี พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะ

อำาเภอโนนดินแดง , พระมหานรินทร์เทพ นรินฺโท , พระ

วัชรพงษ์ ธัมมะรัตโน เป็นตัวแทนครู ให้นักเรียนผู้สูงอายุ

ได้ทำาพิธีไหว้ครูเพื่อรำาลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมา
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พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารโรงเรียนเทศบาล

๒๑ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีฯ นางสุกันยา กอชัยศิริกุล ส.อบจ.เขต

อำาเภอโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด

เทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำานวยการกอง ร่วมพิธียก

เสาเอกเสาโท อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุน

โล่ง) (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น โดยท่านพระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้า

คณะอำาเภอโนนดินแดง ประธานสงฆ์ ประพรมน้ำาพระพุทธ

มนต์ที่หลุมเสาเอก เสาโทและประพรมน้ำาพระพุทธมนต์ทุก

หลุมเสาอาคารเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกล่าวคำา

ปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรจาก 

สภ.โนนดินแดง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ณ อาคาร

อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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