




พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม 

มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. 

ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ 

จึงต้องคำานึงถึงความสำาเร็จของงานเป็นสำาคัญ 

อย่านึกถึงบำาเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. 

มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง 

เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. 

ขอให้ถือว่า 

การทำางานในหน้าที่ได้สำาเร็จสมบูรณ์ 

เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด 

เพราะจะทำาให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๔



สารจากนายกเทศมนตรี

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๕

  บนความมุ่งมั่นตั้งใจจริงท่ีจะพัฒนาเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  การบริหารงานของนายสมชัย  กอชัยศิริกุล  

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  ดำาเนินไปด้วยความจริงใจเพื่อให้การ

พัฒนาบ้านเมืองสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นที่จะสร้าง

ความเจริญในทุกๆ ด้าน  ทั้งสาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐาน  การ

ศึกษา  การสาธารณสุขและด้านสังคม  ภายใต้แนวนโยบาย  ที่สนับสนุน

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาร่วมกับเทศบาลฯ  

เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานและโครงการต่างๆ  ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างตรงจุด  

  ผลงานพัฒนาในรอบ  ๔  ปี  เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่าง

ชัดเจนและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุมทุกด้านและทุกพื้นที่  ซึ่ง

ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นมิได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะ

พีน้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนที่ให้การส่งเสริมด้วยดีตลอดมา  ทำาให้

เทศบาลตำาบลโนนดินแดงกลายเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มี

ความสุขอย่างยั่งยืน

  “ผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวโนนดินแดงทุก

ท่าน  ที่ได้ให้ความไว้วางใจตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  สำาหรับ

หลักในการบริหารผมยึดถือและให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ

พ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำาเนินงาน

ตามโครงการต่างๆ  สามารถแก้ไขปัญหาหรือดำาเนินไปได้ตรงกับความ

ต้องการของประชาชนมากที่สุด  ผมและทุกภาคส่วนของเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่และขอให้คำามั่นว่า  จะเต็มใจปฏิบัติ

งานเพื่อบำาบัดทุกข์  บำารุงสุข  ให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดงตลอดไป”

๔ปี

(นายสมชัย  กอชัยศิริกุล)

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง



    สุขภาพดีถ้วนหน้า  

              พัฒนาชุมชนยั่งยืน

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ได้ดำาเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาสังคม  

มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  ด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  ร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์  ปราศจากโรคภัย  ได้รับบริการด้านสาธารณสุข

อย่างทั่วถึงเช่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

และหลังคลอด  โครงการหลักประกันสุขภาพ  โครงการ

ภาคีเครือข่ายห่วงใยสุขภาพผู้พิการ  ควบคุมและ

ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

สนับสนุนและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๖



 

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ส่งเสริมการยกระดับรายได้การประกอบอาชีพ

ของประชาชน  ดำาเนินการฝึกอบรมและสนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ  เกิดการขยายตัวต่อเศรษฐกิจระดับชุมชนสามารถ

พึ่งตนเองได้  กระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น  เสริมสร้าง

และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโครงสร้างการผลิตภาค

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แรงงาน  และเทคโนโลยี  เกิด

การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  เช่น  อบรมกรีดยางพารา  ทำากรอบรูปวิทยาศาสตร์  

อบรมนวดแผนไทย  การพัฒนาเสื่อกกลายไทย  แกะสลัก

หินทราย  อบรมอาชีพเสริมในครัวเรือน

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๗

อบรม
กรีดยางพารา

อบรม
ตัดเย็บเสื้อผ้า

สร้างอาชีพ  พัฒนารายได้



คมนาคม

             สะดวก ปลอดภัย

ประสานงบประมาณจากกรมทางหลวงก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย ๓๔๘ เป็น ๖ เลน พร้อมทั้งทางคู่ขนาน

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๘

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ดำาเนินการปรับปรุง

ซ่อมแซม  ก่อสร้างถนน  พื้นผิวจราจร  รางระบายน้ำา  

ในเขตเทศบาลฯ  เพื่อความสะดวกสบายของประชาชน  

ประสานงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ  มาดำาเนินการ

ในส่วนที่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  และประสาน

งบประมาณจากกรมทางหลวงก่อสร้างปรับปรุงถนน

สาย ๓๔๘  เป็น  ๖  เลน  พร้อมทั้งทางคู่ขนาน  เพื่อ

รองรับเส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  

หลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ  เช่น  ติดตั้งกล้อง

วงจรปิดในเขตเทศบาล  ขยายถนนสาย  ๓๔๘ จากจุดต่อ

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติถึงสามแยกบ้านน้อย  โดยไม่ได้ใช้เงิน

ของเทศบาลฯ 



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๙

ใส่ใจ

คุณภาพการศึกษา

       ส่งเสริมการกีฬา

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ดำาเนินการส่งเสริมการศึกษา  โดยเน้น

พัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ริเริ่มโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำาบลโนนดินแดงประกาศจัดตั้งและได้รับ

รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  รหัสสถานศึกษา  ๓๐๓๑๒๐๐๔๐๑    เพื่อ

เป็นรากฐานความรู้ทางการศึกษาและวิทยาการที่

ก้าวหน้า  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม  จำานวน  ๒  

อาคาร  สนับสนุนด้านการกีฬาของเยาวชน  จัดสร้าง

ลานกีฬาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๔  ลานกีฬาและสวน

สุขภาพหน้าอาคารสำานักงานเทศบาลฯ  โดยประสานงบ

ประมาณจากกรมส่งเสริมฯ  มาดำาเนินการ  



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๐

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีเจตนารมณ์ในการ

สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้า

มามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และ

ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ส่ง

เสริมให้เกิดความตระหนักต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพประชาชน  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง  โดย  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  ประธาน

กองทุนฯ  ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำาแผนสุขภาพชุมชนด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และฟื้นฟูสภาพ  ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญ  ได้แก่  กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูง

อายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  กลุ่ม

เสี่ยงจากโรคและกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๑

ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด

ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

สร้างความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยใน

ระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและทารกแรก

เกิดในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยใน

ระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด  ประเมินสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๒

 จากข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข  โดยโรงพยาบาล

โนนดินแดง   ในปัจจุบันพบว่าปัญหาที่สำาคัญในเวลา

นี้ คือปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น อายุต่ำากว่า ๒๐ ปี 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ได้ร่วมกับโรง

พยาบาลโนนดินแดงจัดทำาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในโรงเรียนร่มเกล้า

บุรีรัมย์เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา โดยการอบรม

ให้ความรู้และสร้างจิตสำานึกการรักนวลสงวนตัว เพื่อลด

ปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดตามมาในอนาคต

  ป้องกันและแก้ไขปัญหา

       เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม

การ



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๓

        รวมพลคนกินนมแม่ 

ตรวจป้องกัน ควบคุม  โรคมือเท้าปาก

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ร่วมกันโรงพยาบาลโนนดินแดง  จัด

กิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่ ในสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก  

เพื่อเทิดพระเกียรติเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติและสร้างกระแสให้แม่หลังคลอด

ทุกคนได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น 

ตลอดจนการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้อง  มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย

สร้างกระแสให้แม่หลังคลอดทุกคนได้

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๔

   กิจกรรม

  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

  โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่มีการแพร่ระบาด

ของโรคอย่างรุนแรงทั่วประเทศ  ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเป็น

จำานวนมาก  เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ของโรคไข้

เลือดออก  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  โดยกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ แกนนำา อสม.และความร่วมมือ

จากชุมชน ได้ทำาโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออก  รณรงค์กำาจัดลูกน้ำายุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ทั้ง ๑๒ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

โครงการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก  รณรงค์กำาจัด

ลูกนำายุงลายและแหล่งเพาะ

พันธ์ยุงลายทั้ง ๑๒ ชุมชน ใน

เขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

้



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๕

 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อดูแลยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากจน

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เล็งเห็น

ถึงความสำาคัญของการพัฒนาความเป็นอยู่

ของประชาชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการ

ดูแลขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  แต่

เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา  มี

ผลกระทบให้เกิดการว่างงาน  สินค้ามีราคา

แพง  ค่าครองชีพสูงขึ้น  เทศบาลฯ  จึงได้

สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ด้อย

โอกาสทางสังคม ในเขตเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  เพื่อดูแลยกระดับความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๖

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย

       แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านบุรีรัมย์ ดำาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีสภาพทรุดโทรมและไม่มั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุและมีรายได้ไม่

เพียงพอโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการทำาประชาคมคัดเลือกผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  

ในปี ๒๕๕๔  ดำาเนินการให้  นายขันตรี  คำาเสนาะ  หมู่  ๑,  นางสี  สีธร  หมู่ ๔,  นางป้อม  กาลพัฒน์  หมู่ ๖,  นาย

พิมพ์  ลาดศรีภูมิ  หมู่ ๗,  นางคำาภู  เขตบุญใส  หมู่ ๙ และ นางราตรี  พลราช  หมู่ ๖ บ้านหนองสะแกกวน  ในปี  ๒๕๕๕  

ดำาเนินการให้  นายเสาร์  กลิ่นทับทิม  บ้านเลขที่ ๑๔๖  หมู่  ๘,  นายเบอร์  จินพละ  บ้านเลขที่  ๖๑  หมู่  ๓,  นางชื่น  

บุญครอบ  บ้านเลขที่  ๖  หมู่  ๑๓,  นางพรรณงา  เผือนอก  บ้านเลขที่  ๑๑๖  หมู่  ๑๓,  นายสมคิด  หล่อนกลาง  บ้าน

เลขที่  ๑๓/๒  หมู่  ๕,  นางจั่น  งานแข็ง  บ้านเลขที่  ๑๓๐  หมู่  ๒



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๗

  โครงการรักษ์ดวงตา คืนความสดใสให้ผู้ป่วยตาต้อกระจก   โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ให้เพื่อให้ผู้ป่วยตาต้อกระจกที่จำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ไม่ต้อง

รอคอยรับการรักษาเป็นเวลานานได้กลับมามองเห็นเป็นปกติ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน

ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของดวงตาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น  โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ ตั้งแต่  ๕๕  ปี ขึ้น

ไป มาตรวจคัดกรองที่หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง อำาเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย์  โดยทีมตรวจคัดกรองจากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ผลการตรวจคัดกรอง

ได้ผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล  จำานวน ๑๒ 

ราย โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดงจัดรถบริการรับ-ส่งในการเดินทาง  ตลอดถึงดูแล

เรื่องอาหารและที่พักให้กับผู้ป่วยและญาติทั้ง ๒ วัน

หลังเข้ารับการผ่าตัด  ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจที่ดี ต่อผลการรักษาตา

ต้อกระจกและชมเชยนายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ที่จัด

ทำาโครงการฯ นี้ขึ้น  จึงเกิดโครงการรักษ์ดวงตา คืนความสดใสให้ผู้ป่วยตาต้อกระจก  

ในรอบที่ ๒

โครงการรักษ์ดวงตา คืนความสดใสให้ผู้ป่วยตาต้อกระจก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

สร้างขวัญกำาลังใจ ผู้สูงวัยอายุยืน



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๘

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน

ประดิษฐ์ของชำาร่วย

อบรมพัฒนาเสื่อกกลายไทย

  การดำาเนินงานของกลุ่มอาชีพ เริ่มจากประชาชน

ในชุมชนต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

โดยต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยเหลือ

ค่าครองชีพในครอบครัว  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จึงจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม

ที่สนใจสร้างรายได้ เช่น ฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, อบรม

เยาวชนเข้าสู่ตลาดแรงงาน, ฝึกอบรมการกรีดยางพารา (ขั้น

ก้าวหน้า), อบรมพัฒนาเสื่อกกลายไทย, อบรมการทำากรอบ

รูปวิทยาศาสตร์,ประดิษฐ์ของชำาร่วย ฯลฯ 

ต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยเหลือค่าครองชีพในครอบครัว



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๑๙

ฝึกอบรมการกรีดยางพารา (ขั้นก้าวหน้า)

ฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มสตรี

อบรมการทำากรอบรูปวิทยาศาสตร์



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕    ๒๐    เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๐

ชมรมนวดแผนไทยเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง จัดฝึกอบรมการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญา

อันล้ำาค่าของคนไทย  ในยุคโลกาภิวัตน์ วิวัฒนาการทางการ

แพทย์แผนปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาในด้านการรักษา ส่งเสริม

การป้องกันโรค การบำาบัดฟื้นฟูโดยการนวดแผนไทย เป็น

ศาสตร์การแพทย์ที่ช่วยฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพ มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพและบำาบัดโรค โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการนวด

แก้ปวดเมื่อย ผ่อนคลาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้อีก

อาชีพหนึ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดให้บริการ

ทุกวัน ด้านหน้าหอประชุมเทศบาลฯ      



     โครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๑

  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ร่วมกับสำานักงานขนส่งอำาเภอนางรอง  จัด

โครงการขับขี่ปลอดภัย  เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจาก

การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  โดยให้ความสำาคัญใน

การขับขี่รถให้ถูกวิธี ถูกกฎจราจร มีวินัยในการจราจร จึงจัด

ให้มีการอบรมการขับขี่รถ  การสอบขอใบอนุญาตขับขี่   



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๒

 เยาวชน...คือ...ความหวัง

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ให้ความสำาคัญของการปลูกฝัง และพัฒนาบุคลากรที่เป็นเด็ก และ

เยาวชน ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถ มีความรู้คู่

คุณธรรม เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อไปใน

อนาคต จึงได้จัดตั้งกลุ่มสภาเยาวชน ขึ้น เพื่อประสานและส่งเสริม

ให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

พร้อมทั้งช่วยให้เยาวชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน การ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและต่อสังคม   

ปลูกฝัง และพัฒนาบุคลากรที่เป็นเด็ก 

และเยาวชน 

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

มีความสามารถ มีความรู้คู่คุณธรรม



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๓

  จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

จัดตั้งโรงเรียนทั้งใน ส่วนของอาคาร สถานที่ 

บุคลากร งบประมาณและได้มีบริการจัดรถรับ – ส่ง 

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง มีแนวคิดริเริ่มและสนับสนุนให้มีการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำาบลโนนดินแดงซึ่งได้รับอนุมัติการจัดตั้งสถาน

ศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ

ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๗๘๖๔ ลว ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก ให้

มีการพัฒนาการสมตามวัย ตามหลักสูตรปฐมวัยทั้งของ

กระทรวง ศึกษาธิการ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

และกรมอนามัยซึ่งแต่ละภาคส่วนก็มีส่วนสำาคัญในการ

ติดตามการพัฒนาเด็กให้เกิด ประสิทธิภาพ และได้ดำาเนิน

การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนทั้งใน ส่วน

ของอาคาร สถานที่ บุคลากร งบประมาณและได้มีบริการ

จัดรถรับ – ส่ง ฟรี



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๔

 โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ได้เล็งเห็นความสำาคัญของเด็กและเยาวชน

ให้เหมาะสมกับวัยจะได้เป็นทรัพยากรสำาคัญของประเทศ

ชาติ จึงได้จัดทำาโครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อให้

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ได้เปิดโลกทัศน์ของเด็กกว้างไกล  ได้

เรียนรู้เรื่องต่างๆ นอกห้องเรียน     

ได้เปิดโลกทัศน์ของเด็กกว้างไกล  ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ นอกห้องเรียน



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๕

วันเด็กแห่งชาติ

 

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็กในทุกๆด้าน

ตลอดจนการปลูกฝังให้เด็กกล้าคิดกล้าทำากล้าแสดงออกมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและสังคมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต      

 เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ  



 ท้องถิ่นดี ภาษีสร้าง 

  โครงการอบรมให้ความรู้สำาหรับผู้มีหน้าที่ชำาระภาษี อำานวยความสะดวกในการรับชำาระภาษีถึงชุมชน

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๖

 โครงการอบรมให้ความรู้สำาหรับผู้มีหน้าที่ชำาระภาษี
 กองคลัง  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้   เพื่อนำาภาษีของประชาชนที่ได้รับนั้นมาพัฒนาท้องถิ่นในเขต

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ทั้งทางด้านบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อความสะดวกรวดเร็วของ

ประชาชน  สร้างความเข้าใจในหน้าที่และประโยชน์ของการชำาระภาษี                     

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้สำาหรับผู้มีหน้าที่ชำาระภาษี   

อำานวยความสะดวกในการรับชำาระภาษีถึงชุมชน  โดยประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำาระภาษี  

เทศบาลฯ  จึงได้จัดทำาวารสารให้ความรู้เกี่ยวกับการชำาระภาษี  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย  ขั้น

ตอนรวมทั้งวิธีการชำาระภาษีท้องถิ่นที่ถูกต้อง  และตระหนักถึงความสำาคัญของการชำาระภาษี  



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๗

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

  ถือเป็นภารกิจในด้านการบริการของเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง  โดยนายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่

ให้บริการพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ  ทั้ง

การให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเทศบาล บริการตรวจ 

สุขภาพเบื้องต้น  บริการตัดผม และมอบเครื่องอุปโภค 

บริโภคแก่ผู้พิการ  เป็นต้น

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้อง

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ

ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเทศบาล บริการตรวจ 

สุขภาพเบื้องต้น บริการตัดผม และมอบเครื่อง

อุปโภค บริโภคแก่ผู้พิการ  เป็นต้น



 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  ได้รับความร่วมมือจากภาค

ประชาชนในการบริหารงานเทศบาล  โดยการจัด

ประชุมประชาคม  เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ

ความคิดเห็น  ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น และเป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้

ประกอบการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลสามปีประจำาปี  

๒๕๕๖-๒๕๕๘  ของเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๘

  แผนพัฒนาเทศบาลฯ        

   ความต้องการของชุมชน



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๒๙

ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายพลเรือนระดับอำาเภอ

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง  ร่วมกับอำาเภอโนนดินแดง สมาคมกู้ภัย 

และส่วนราชการ ดำาเนิน การ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประจำาปี ๒๕๕๕  โดยมีการฝึกซ้อม

แบบในที่บังคับการ แบบปฏิบัติการจริง จำานวน ๓ ภัย 

ได้แก่ แผนอุบัติภัยทางถนน – การจราจร แผนป้องกัน 

และระงับ อัคคีภัยแผนอุบัติภัยทางน้ำา 

   แผนอุบัติภัยทางถนน – การจราจร

  แผนป้องกัน และระงับ อัคคีภัย

แผนอุบัติภัยทางน้ำา 



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๐

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

                 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ประจำาปี ๒๕๕๕

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำาบลโนนดินแดงจัด

โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มเทคนิคใหม่ๆ ในการระงับเหตุให้กับสมาชิก 

อปพร.ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหา

กษัตริย์ศึก จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง ผู้อำานวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้กล่าว

ถึงความรุนแรงของอุบัติภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจึง

ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิกให้มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้

ทันต่อเหตุการณ์ สาธารณภัยในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดความสูญเสียให้

น้อยลงและเป็นกำาลังเสริมท่ีสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำาเภอโนนดินแดง 

เป็นประธานพิธีเปิดและปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ในครั้งนี้ 



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๑

กีฬาชุมชนและเยาวชน

การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำาบลโนนดินแดงของชุมชนและเยาวชน

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  ประจำาปี  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๓  มกราคม  

๒๕๕๕  และการแข่งขันฟุตซอลโนนดินแดงคัพ   เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนและประชาชนได้ออกกำาลังการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็ง

แรง  ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนและเป็นการเพิ่มพูน

พัฒนาทักษะด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชนมีทั้งกีฬาสากล

และกีฬาพื้นบ้าน  ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง

และสนามหน้าอาคารเทศบาลฯ

ซึ่งแน่ใจ ได้ว่า “นักกีฬาที่แท้” ย่อมไม่ได้

มุ่งหวังเอาแต่ชัยชนะ แต่ทุกคน ล้วนเล่น

กีฬาด้วยความสนุกสนาน เป็นผู้มีน้ำาใจ

นักกีฬาที่ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” หรือแม้แต่

บรรดาเหล่ากองเชียร์  ที่ต่างก็ได้แสดง

บทบาทของตนกันอย่างเต็มศักยภาพด้วย

ความ สนุกสนานนั้นก็เช่นกันที่มุ่งหวังการ

สร้างสีสันแห่งความสวยงามให้กับการ

แข่งขันมากกว่าที่จะมุ่งไขว่คว้าเพียง “ถ้วย

รางวัล” มาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียว 

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” กิจกรรมกีฬา 

นอกจากจะสนองนโยบายการจัดการแข่งขันกีฬา

ของชุมชนและเยาวชนแล้ว ยังนับเป็นการ จัดการ

แข่งขันกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อหลายฝ่าย ทั้งนักเรียน 

ผู้ปกครอง ประชาชนและบุคลากรที่มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม รวมทั้ง สามารถยกระดับกีฬาของเยาวชน 

ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และที่สำาคัญอย่างยิ่ง นั่นก็คือ

สามารถสร้างความรักความสามัคคีกลมเกลียวกัน

ระหว่างผู้ปกครอง ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง ผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในแต่ละปี

ก็คงผลัดกันได้แชมป์ไปในแต่ละชุมชน ซึ่งจะได้ถ้วย

หรือรางวัลมากหรือน้อย นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม

ของเหล่าบรรดานักกีฬานั่นเอง

  ดังนั้น คำาว่า “กีฬา” จึงเป็นมากกว่า “ยาวิเศษ” สำาหรับทุกคน 



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๒

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรัก

ภักดี เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จึงได้ร่วม

กับหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทั้งประชาชน

ในพื้นที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาข้ึนใน

วันที่ ๕ ธันวาคม และ ๑๒ สิงหาคม ของ

ทุกๆ ปี โดยจัดงานพิธีอย่างสมพระเกียรติ

 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงมีต่อ

พสกนิกรชาวไทยมาช้านาน  ด้วยทั้งสองพระ

องค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อเกิด

ประโยชน์ต่อแผ่นดินเกินจะคณานับได้

มหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ ธันวา ๑๒ สิงหา



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๓

จุดเทียนถวายพระพร 

“ทรงพระเจริญ”

เทียนชัยสว่างไสวในดวงใจพสกนิกร

ชาวอำาเภอโนนดินแดง



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๔

สืบสานประเพณี

สงกรานต์ตำาบลโนนดินแดง

 วันสงกรานต์  เป็นวันสำาคัญวันหนึ่ง

ของไทยแต่โบราณเป็นวันขึ้นปีใหม่  ถือเป็นวัน

ที่ชาวไทยให้ความสำาคัญและร่วมกันสืบทอด

กิจกรรมตามประเพณี  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  

นายกเทศมนตีตำาบลโนนดินแดง  ได้ตระหนัก

ในเรื่องการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณี

สงกรานต์อันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย   โดย

จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

สรงน้ำาพระทันใจเมตตาบารมี เพื่อเป็นสิริมงคล    

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   รดน้ำาขอพรผู้

สูงอายุ   การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์

จากชุมชนเทศบาล  การประกวดเทพีสงกรานต์  

สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นและบริเวณ

ใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรม  ทั้งเป็นการปลูก

ฝังให้อนุชนรุ่นหลังรู้คุณค่าและร่วมมือสืบทอด

มรดกวัฒนธรรมต่อไป



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๕

 วันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกัน

มาเป็นเวลานาน  เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณค่า

ขอขมาลาโทษต่อพระแม่คงคา  อันสะท้อนถึงจิตใจที่ดีงาม

ของชาวไทยที่มีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตลอดจนทำาให้

ประชาชนได้สนุกสนานกับการลอยกระทง  

ประเพณีลอยกระทงประจำาปี ๒๕๕๕

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  ได้เห็นคุณค่าของประเพณี

วัฒนธรรมไทย  จึงร่วมสืบสานประเพณีโดยดำาเนิน

การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำาปี  เพื่อเป็นการ

สืบทอด  ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม  ตลอดจนให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และ

พื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมแห่งสายน้ำาท่ีมีความสำาคัญกับคนไทยมาแต่

โบราณให้ดำารงอยู่สืบไป



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๖

การบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕

การบริหารงบประมาณรายจ่าย   ประจำาปี  ๒๕๕๒  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๑

๒.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๑๐๐๑

๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล ๙

๔.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๗

๕.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๓

๖.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนบ้านน้อยสะแกกวน  ๓

๗.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนบ้านหนองสะแกกวน  ๔

๘.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๑๒๐๑

๙.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๑๘๐๒

๑๐. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และปรับปรุงบ่อพักน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๑๑

๑๑. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำา ถนนบ้านน้อยสะแกกวน ๓๐๑

งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง)  

๑.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การบริหารงบประมาณรายจ่าย   ประจำาปี  ๒๕๕๓  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ถนนสุขาภิบาล ๒๔  หมู่ที่  ๗

๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ถนนสุขาภิบาล  ๓๐๒  หมู่ที่  ๑

๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล ๘๐๒  หมู่ที่  ๕

งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง)  

๑.  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมฯ) หมู่ที่  ๕

๒.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่  ๔

๓.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ๒๔ ( * นำาเงินส่วนที่เหลือจาก  ๒ โครงการมาดำาเนินการ)



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๗

การบริหารงบประมาณรายจ่าย   ประจำาปี  ๒๕๕๔  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ถนนหลังตลาดใหม่ หมู่ที่  ๖

๒.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.   ถนนสุขาภิบาล  ๗๐๒  หมู่ที่  ๒

๓.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  ถนนสุขาภิบาล  ๑๔๐๓  หมู่ที่  ๖

๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ถนนสุขาภิบาล  ๒๓/๑ หมู่ที่  ๙

๕.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ถนนสุขาภิบาล  ๑๔๐๔

๖.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๕๐๒  หมู่ที่  ๑

๗.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  ถนนสุขาภิบาล  ๑๘๐๑  หมู่ที่  ๖

๘.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  ถนนสุขาภิบาล  ๙๐๒  หมู่ที่  ๓

๙.  โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่  ๘,  ๑๓  ตำาบลโนนดินแดง  หมู่ที่ ๓,  ๖  ตำาบลส้มป่อย

๑๐. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  ถนนสุขาภิบาล  ๔๐๑  หมู่ที่  ๖

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนหลังศูนย์ราชการ หมู่ที่  ๖

๑๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  คสล.  ถนนสุขาภิบาล  ๔

๑๓. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ม.๑๓

งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรมส่งเสริมฯ)  

๑.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๕

๒.  โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ  หมู่ที่  ๕

การบริหารงบประมาณรายจ่าย   ประจำาปี  ๒๕๕๕  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ถนนเลียบคลองลำานางรอง  หมู่ที่  ๒  ตำาบลส้มป่อย

๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล  ๑๓/๑  หมู่ที่  ๑๓

๓.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  และวางท่อระบายน้ำา  ถนนบ้านหนองสะแกกวน  หมู่ที่  ๖

๔.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา ถนนสุขาภิบาล  ๑๗  

๕.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำารูปตัว U   ถนนราชดำาเนิน  ๕  หมู่ที่  ๕

การบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕



รายรับ                                  ประมาณการ                          รับจริง

หมวดภาษี

    ภาษีจัดเก็บ

    ภาษีจัดสรร

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินกู้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม

๗๘๔,๐๐๐.๐๐

๒๓,๘๙๑,๐๐๐.๐๐

๔๖๑,๑๐๐.๐๐

๓๐๕,๐๐๐.๐๐

๕๖๑,๐๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๒๓,๓๑๓,๘๐๐.๐๐

-

๔๙,๓๒๑,๙๐๐.๐๐

๙๓๗,๗๖๖.๓๙

๒๔,๑๑๓,๖๑๖.๙๖

๔๓๘,๗๑๖.๐๐

๖๗๐,๖๒๘.๘๙

๑๙๔,๒๒๐.๔๖

๒,๕๑๕.๐๐

๑๖,๑๑๑,๐๕๖.๐๐

๑๑,๖๖๖,๘๐๒.๐๐

๕๔,๑๓๕,๓๒๑.๗๐

รายจ่าย                                 ประมาณการ                          จ่ายจริง

รายจ่ายงบกลาง

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำา

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

หมวดเงินอุดหนุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จ่ายจริงทั้งหมด

รายจ่ายจากเงินสะสม

๒,๗๑๑,๖๐๐.๐๐

๑๒,๙๐๔,๒๖๐.๐๐

๕,๐๒๒,๔๗๐.๐๐

๑๘,๘๐๒,๓๕๐.๐๐

๕๕๖,๔๐๐.๐๐

๓,๐๔๒,๔๐๐.๐๐

๕,๙๒๙,๗๒๐.๐๐

-

๔๘,๙๖๙,๒๐๐.๐๐

๒,๒๐๑,๐๕๗.๘๑

๑๑,๒๔๙,๓๕๔.๐๐

๔,๗๓๕,๒๐๑.๐๐

๑๕,๐๙๔,๔๓๕.๐๖

๖๑๙,๕๑๖.๗๘

๒,๙๗๔,๗๒๘.๐๐

๔,๕๕๔,๘๐๐.๐๐

๑๑,๕๑๘,๙๖๖.๐๐

๕๒,๙๔๘,๐๕๘.๖๕

๔,๐๘๒,๐๒๔.๐๘

รายรับรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๘



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๕๕            เทศบาลตำาบลโนนดินแดง๓๙



คณะที่ปรึกษา

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

นายพงศ์เทพ  โคนาโล รองนายกเทศมนตรี

นายศักดา  ยุทธเก่ง  รองนายกเทศมนตรี

นายวีระ  ดำานา    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายบุญส่ง  โพธิ์ทับไทย เลขานุการนายกเทศมนตรี

กองบรรณาธิการ

จ่าสิบโทสันติ นรสีห์  ปลัดเทศบาล

นายพิพัฒน์  เรืองประโคน รองปลัดเทศบาล

นายฤทธิ์เดช  ภูจีรัง  รก.หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นายอรรณพ  วงษ์สุรินทร์ ผอ.กองคลัง

นายประดิษฐ์  สลิตรัมย์ ผอ.กองช่าง

นางอารีย์  ชาติบัญชาพร ผอ.กองสาธารณสุข

นายจิรวัฒน์  ปานชาติ รก.ผอ.กองการศึกษา

พันจ่าเอกภิญโญ  สุโข รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางประไพ  นพเก้า  รก.ผอ. กองสวัสดิการสังคม

นายไชยา  คงทรัพย์  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางอุษณีย์  พวงสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จัดทำาโดย

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ๒๙๙ หมู่ ๕ ถนนราชดำาเนิน อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๖๐  
โทร. ๐๔๔ ๖๐๖๒๕๓  โทรสาร ๐๔๔ ๖๐๖๒๕๒ 

www.nondindaengcity.com, http://www.facebook.com/nondindaengcity


