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       งานของแผ่นดินนั้น  เป็นงานส่วนรวม  มีผลที่กว้างขวาง  เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและ

บุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก  ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ    

อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน  ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา  ข้าราชการผู้ปฏิบัติ

บริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคำาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่อง

ปฏิบัติวินิจฉัย   โดยถือว่าความคิดเห็นและคำาวิพากษ์วิจารณ์นั้นคือการระดมสติปัญญาและ

ประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ  ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำาเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศ

ชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

พระบรมราโชวาท  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช

วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖
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คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ตำาบลโนนดินแดง อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

นายสมชัย กอชัยศิริกุล

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

นายพงศ์เทพ โคนาโล

รองนายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

นายวีระ ดำานา

รองนายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

นางลมหวล วรนุช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง



สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดงสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ตำาบลโนนดินแดง อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

นายบัวผิน คึมสูง

ประธานสภาเทศบาล

นายสมัย บุญมี

รองประธานสภาเทศบาล

นายบรรเจิด สมสวย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชัย ศรีโคตร

สมาชิกสภาเทศบาล

นางภาวิณี ชัยอนันท์ตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล

ด.ต.ฐานพล นางรองโพธานุสร

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประจิม ชื่นหล่อสังข์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุร่ำา เส็งนา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสราวุธ ชาติศรี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค์ศักดิ์ วิชารักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวรากร ฉาไธสง

เลขานุการสภาเทศบาล
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หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ตำาบลโนนดินแดง อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

นายธำารงค์ ชำานิจศิลป์

ปลัดเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

นายพิพัฒน์ เรืองประโคน

รองปลัดเทศบาล

นายฤทธิเดช ภูจีรัง

หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นายอรรณพ วงษ์สุรินทร์

ผู้อำานวยการกองคลัง

นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์

ผู้อำานวยการกองช่าง

นางอารีย์ ชาติบัญชาพร

ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฯ

นายจิรวัฒน์ ปานชาติ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

นางประไพ ภูจีรัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม
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นโยบายนายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

    1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

 โดยมุ่งเน้นการให้ความสำาคัญกับการพัฒนา  “คน”  ซึ่งถือว่า

เป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

ต่อไปได้  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความ 

เข้มแข็งในชุมชน ขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาใน

ด้านต่างๆ ได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและสงเคราะห์ตามนโยบาย

รัฐแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหา

ด้านสวัสดิการสังคมทุก ๆ  ด้าน พร้อมทั้งการจัดตั้งกองทุนพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  กองทุนพัฒนาเยาวชนและ

การกีฬา กองทุนพัฒนาอาชีพ โดยส่งเสริม การรวมกลุ่มในรูปแบบ

คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการพัฒนา

เยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ และอื่นๆ ทั้งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของ

เด็กทั้งก่อนวัยเรียนและอยู่ในระบบโรงเรียน โดยการจัดตั้งโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จัดตั้งอินเตอร์เน็ตชุมชน  เพื่อให้ชุมชน

ได้เข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้อย่างกว้างขวาง ตลอดทั้ง

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนารักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่น  ด้านสาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขให้สามารถบริการ งานของเทศบาล

ให้ครอบคลุมในพื้นที่  เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคน ในเขตเทศบาลฯ  

โดยจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนให้ครบทุกชุมชน  พร้อมทั้ง

เครื่องออกกำาลังกายในแต่ละชุมชนซึ่งจะต้องจัดให้มีทุกชุมชน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ ซ่อมแซมและปรับปรุงพร้อมทั้งรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้

มีสภาพใช้งานได้ดี สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงเพียง

พอและมีมาตรฐานเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง  พร้อมทั้งพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้มีความทันสมัย  ติดตั้งกล้อง  CCTV  ครอบคลุมทุก

พื้นที่ทุกชุมชน  เพื่อป้องกันและให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในชุมชนอย่างทั่วถึง  รวมถึงจะดำาเนินการปรับปรุงระบบ

จราจร  การผังเมือง  ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิด

ความสวยงามของบ้านเมืองในอนาคตอันใกล้นี้
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แถลงต่อสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  



    3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่  โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่ม  เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  พร้อมทั้งกิจกรรมด้านการ

บริหารชุมชนและสังคมหรือกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้  เพื่อบำาบัดความเดือดร้อนของประชาชน  การเข้าถึงแหล่ง   

เงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำา เช่น  การจัดตั้งสถานธนานุบาลในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เป็นต้น

    4. นโยบายพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                 

          โดยจะให้ความสำาคัญในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำารงชีวิตของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้อย่างสมดุลตลอดจนจัดตั้งสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพื่อให้เป็นสถานที่  

พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนให้ทั่วถึงและเพียงพอไม่ว่าจะเป็นบริเวณสวนแกะหรือสถานที่อื่นๆ  ที่มีความเหมาะสม

    5. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร

         มุ่งเน้นการมีสวนร่วมของประชาชนที่จะต้องมีบทบาทร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ตามภารกิจ

ของเทศบาล  โดยยึดหลักการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่

ประชาชนในการบริหารจัดการ  ของเทศบาล  ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลฯ  ให้สามารถพัฒนา

กระบวนการทำางานเพื่อตอบสนองและการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ในอันที่จะทำาให้

ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของรัฐที่มีต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำาปี พ.ศ. 2556

เวทีประชาคมและทบทวนแผนชุมชน
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        เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชนเทศบาล

ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำาปี  2556 เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ที่สำาคัญของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป ซึ่งนิยมจัดขึ้นใน

ช่วงเดือนหก  เป็นช่วงที่ชาวไร่ชาวนากำาลังเตรียมทำานา

เป็นการขอฝนจากความเชื่อในสิ่งลี้ลับ   และเทวดา 

ชาวอีสานเรียกว่า “พญาแถน” ที่อยู่บนสรวงสวรรค์

จะสามารถดลบันดาลให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล จัดขึ้น  

ระหว่างวันที่  24 - 26  พฤษภาคม 2556   โดยมี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น    ทำาบุญตักบาตรถวาย

ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนอง

หงส์ ขบวนแห่บั้งไฟ และการแข่งขันจุดบั้งไฟ 

พิธีเปิดโดย นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อ  

นายสุวิทย์  พุกกะเวส  นายอำาเภอโนนดินแดง 

ประธานในพิธีฯ  

        เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ดำาเนินการจัดทำาแผนชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางการพัฒนา

ชุมชนด้วยตัวเองและใช้เวทีประชาคมในการระดมความคิดเห็น

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจในประเด็นปัญหาที่

เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือด

ร้อนในชุมชนร่วมกัน การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำาแผน

พัฒนาเทศบาล ถือได้ว่าเป็นการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น

ให้ประชาชน  โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดงจะได้นำาประเด็น

ปัญหาเหล่านั้นไปกำาหนดเป็นกรอบ นโยบาย และทิศทางใน

การพัฒนา และนำาประเด็นปัญหามาแปลงเป็นโครงการเพื่อ

บรรจุเป็นแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  

ของเทศบาลตำาบลโนนดินแดงต่อไป  
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        สงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ 

จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์  หมายถึง 

ประเพณีส่งท้ายปีเก่า   และต้อนรับปีใหม่   คำาว่าตรุษเป็น

ภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี แต่ในปัจจุบันการเฉลิมฉลอง

ในประเพณีสงกรานต์นั้นได้ละทิ้งความงดงามของประเพณี

ในสมัยโบราณไปเกือบหมดสิ้น   คงไว้เพียงแต่ภาพลักษณ์

แห่งความสนุกสนาน

      เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒน-

ธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์  

และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำาปี  2556 เวลา 07.00 น.  

พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   ต่อด้วยกิจกรรม

วันผู้สูงอายุ   สรงน้ำาพระ  รดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ  และ

กิ่งกาชาดอำาเภอโนนดินแดง   จัดกิจกรรมเปิดร้านกาชาด

ที่เขื่อนลำานางรอง

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา  ประจำาปี พ.ศ. 2556  
        เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จัดโครงการ

ฝึกอบรมการกรีดยางพารา    ระหว่างวันที่ 

22 - 26 เมษายน 2556 ณ หอประชุมเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็น

จังหวัดหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ ปลูกยาง 

พาราค่อนข้างมาก เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะสม

ปลูกยางพาราได้ดี ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารา

ประมาณ 240,000 ไร่ ในจำานวนนี้ เป็นสวนยาง

ที่เปิดกรีดให้ผลผลิตแล้วประมาณ 150,000 ไร่  

ได้ผลผลิตยางปีละ 39,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า

ผลผลิตปีละ 3,900 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกร

มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 286,000 

บาทต่อปี และพื้นที่อำาเภอโนนดินแดง เกษตรกร

สามารถปลูกยางพาราได้เพิ่มมากขึ้น   ดังนั้น 

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จึงได้จัดโครงการฝึก

อบรมการกรีดยางพารา  ให้แก่เจ้าของสวนยาง  

ผู้ที่สนใจและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ  

โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนสงเคราะห์

การทำาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์  สนับสนุนด้าน

วิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้   

9
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รูป

        วันที่ 6 กันยายน 2556 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  จัดโครงการทัศนศึกษา  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 

เพื่อเสริมพัฒนาการและสร้างสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล

เด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำาบล    

โนนดินแดง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แท้จริง ได้เรียนรู้

สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนสัตว์ป่าและ

ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดงให้ได้มาตรฐานต่อไป  

 โครงการปฐมวัยสัญจร ทัศนศึกษา
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียน

รู้ภาษาอังกฤษ  (English Camp)  โรงเรียนเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ประจำาปี 2556 เพื่อเสริมสร้าง

ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนความ

กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการใช้ภาษา ตลอดจน

การทำากิจกรรมต่าง ๆ นำาไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร อันจะนำาไปสู่จุดเน้นสำาคัญของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่จะนำาไปสู่มาตรฐานการศึกษาใน

โรงเรียน

 โครงการ English Camp
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 กีฬาชุมชนเทศบาลฯ และการแข่งขันฟุตซอล 

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล      

โนนดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2556 ณ 

สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง  

ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ 

- ฟุตบอลชาย 7 คน 3 รุ่น  1. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

  2. รุ่นประชาชนทั่วไป  3. รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป 

- ฟุตบอลหญิง 7 คน 

- วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง 

- เซปักตะกร้อชาย เซปักตะกร้อหญิง 

- เปตองชาย เปตองหญิง เปตองคู่ผสม

  และประเภทกีฬาพื้นบ้าน                                                             

          และจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนดินแดงคัพ

ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2556

- ประเภทการแข่งขันฟุตซอล

- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี - รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี - รุ่นประชาชน

ทั่วไป - รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป
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 รักษ์ดวงตา คืนความสดใสให้ผู้ป่วยต้อกระจก 
         โครงการ “รักษ์ดวงตา คืนความสดใส ให้ผู้ป่วย

ต้อกระจก”   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดงประธานกองทุน   ร่วมกับโรงพยาบาล

โนนดินแดง และโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล  คัดกรอง

ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดงผู้ที่มีอายุ 55 ปี

ขึ้นไป ร่วมโครงการ  “รักษ์ดวงตา  คืนความสดใส ให้ผู้

ป่วยต้อกระจก”  เพื่อคัดกรองต้อกระจกและส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อทำาการรักษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556         

ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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  พระคุณของแม่
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล   

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง   

จัดกิจกรรมไหว้แม่ ณ หอประชุม

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง   เพื่อ

ให้เด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

ได้รำาลึกถึงพระคุณแม่ ปลูกฝังให้

เด็กแสดงความเคารพ   แสดง

ความรักต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่ง

ชาติ ให้แม่ที่ไม่มีเวลาดูแลลูกได้ทำา

กิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความ

อบอุ่นในครอบครัว
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พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี   

ตำาบลโนนดินแดง    พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร      

สมาชิกสภาเทศบาล    พนักงานเทศบาลและ

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วม    

ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ     

ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 12  สิงหาคม 2556 และ

ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตาม

โครงการปลูกป่าตามพระราชดำาริ
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 มหกรรมรวมพลคนกินนมแม่

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง เปิดโครงการรวมพลคนกินนมแม่ ในสัปดาห์

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลกเทิดพระเกียรติเดือน

แห่งวันแม่แห่งชาติ  ปี 2556   โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   การแข่งคลานเร็ว   แข่งเก็บ

ลูกบอล เป็นต้น  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง เปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน (อสม.) ประจำาปี 2556 เพื่อผลิตและพัฒนาอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน  ให้มีความรู้ ในการดำาเนิน

งานสุขภาพภาคประชาชน ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อ

นำาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้อาสาสมัคร      

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ 

ท้องถิ่นพร้อมสร้างประสบการณ์นำาไปต่อยอดให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ
เยาวชน

      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

สภาเยาวชน และส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน เพื่อ

ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ว่างงาน 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เพื่อพึ่งพาตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 

ในสภาพปัจจุบันเยาวชน นักเรียน และผู้ว่างงานจะมี

เวลาในส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 

ดังนั้นเทศบาลจึงจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน ในเขต

เทศบาลเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับเยาวชนให้สามารถ

นำาไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว
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การประเมินตำาบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
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โครงการสายสัมพันธ์ความห่วงใย ใส่ใจ ผู้ยากไร้ ในชุมชน

          นายสมชัย  กอชัยศิริกุล      

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เปิดโครงการสายสัมพันธ์ความ

ห่วงใยใส่ใจผู้ยากไร้ ในชุมชนโดย

พัฒนาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์และ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ได้ร่วมกันจัด

กิจกรรมเพื่อดูแลผู้ยากไร้ ในชุมชน

เขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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          นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง    ได้รับเกียรติต้อนรับคณะ

กรรมการประเมินตำาบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

โดยคณะกรรมการออกมาประเมินคุณภาพการจัด

ตั้งชมรม  การดำาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม  เพื่อ

สาธารณะประโยชน์ การดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง

ในชมรม การส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้รับคัดเลือกให้เป็น

ชมรมตำาบลต้บแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

ระดับจังหวัดบุรีรัมย์



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง            www.nondindaengcity.com

ออกเยี่ยมคุณแม่และลูกหลังคลอด

โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการต่ำาในเด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี

16

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำาบล

โนนดินแดงออกดำาเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ

ต่ำาในเด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี ทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

เด็กอายุ 0-5 ปี เพื่อประเมินภาวะโภชนาการค้นหาและ

แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก โดยแจ้งให้ผู้ปกครอง

นำาบุตรหลานมารับการชั่งและประเมินน้ำาหนัก วัดส่วนสูง 

      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมแม่

และเด็กหลังคลอดในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ไปให้ความรู้

เรื่องการดูแลบุตรและมอบของใช้แสดงความยินดี

กับสมาชิกใหม่ในครอบครัวชุมชนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง
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 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  เร่งควบคุมป้องกันและแก้ไข

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เจ้าหน้าที่กอง

สาธารณสุขร่วมกับ อสม. ออกพ่นหมอกควันกำาจัด   

ยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ควบคุมการวางไข่

ของยุงลาย รณรงค์การกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ตาม

ชุมชน ซึ่งสถานการณ์ของอำาเภอโนนดินแดงในปี 

2556 พบว่ามีการระบาดทั่วทุกพื้นที่ ตั้งแต่เดือน

มกราคม - กันยายน   จึงได้กำาหนดการรณรงค์

ป้องกันไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็ง

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การแข่งขันกีฬาสศีูนย์เด็กฯ โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล         

โนนดินแดง  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ณ สนาม

หน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง  เพื่อเสริมสร้างกิจกรรม 

พัฒนาทักษะ เพิ่มพัฒนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เพลิดเพลิน 

สนุกสนาน ได้เล่นได้ประกอบกิจกรรมด้านกีฬา มีกิจกรรม 

เช่น ปิดตาแต่งหน้า แข่งตักลูกบอลส่งให้เพื่อน แข่งชักเย่อ 

วิ่งอุ้มลูกโป่ง เตะฟุตบอล ฯลฯ 
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ถวายอภิสัมมานสักการะสมเด็จพระสังฆราช
                พุทธศาสนิกชนชาวอำาเภอโนนดินแดงร่วมพิธี

ถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หลังการสิ้นพระชนม์ ด้วย

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้แผ่พระธรรม คำาสอน

ของพระพุทธศาสนา  และแบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชน

ได้น้อมนำาไปปฎิบัติตน  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดย

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่  

และประชาชนชาวอำาเภอโนนดินแดงร่วมพิธีถวายอภิสัมมาน

สักการะและทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ

สามเณร จำานวน 100 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2556
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            นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล  และประชาชนชาวเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี  2556 เพื่อ

รักษาวัฒนธรรมประเพณี ขอขมาพระแม่คงคา ประเพณี

ลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่

โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำาตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึง

กลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำาหลาก น้ำาจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำา 

ที่นิยมมากคือช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็ม

ดวง ทำาให้แม่น้ำาใสสะอาด  แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน 

เป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การลอยกระทง
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โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลและ จัดตั้งธนาคารขยะ

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะ

รีไซเคิล โดยการเชิญชวนประชาชนรวบรวมขยะรีไซเคิลใน

ชุมชน นำามาเป็นปัจจัยในการทอดผ้าป่าแทนการใช้เงินหรือ

สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำาวัน เพื่อเป็นการรณรงค์ลด

ปริมาณขยะที่จะนำาไปกำาจัดให้มีปริมาณน้อยลง และสามารถ

นำาขยะมาแปรสภาพเป็นเงินเพื่อสมทบกองทุนธนาคารขยะ

เทศบาลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้าง

จิตสำานึกและความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนและ

นักเรียนได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ สามารถลดปริมาณขยะ

ที่ต้องนำาไปกำาจัดและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง 

         การจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล  มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำานึกในการคัดแยกขยะและรักษา

สิ่งแวดล้อมในชุมชน  เป็นการลดปริมาณขยะและส่งเสริม

ความรู้ ให้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและ

เหมาะสม  เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในการดำาเนินงาน ปิดธนาคารขยะ ซึ่ง

ดำาเนินการบริหารโดย กลุ่มสมาชิก อสม. ของชุมชนเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง เปิดรับฝาก/รับซื้อขยะทุกวันจันทร์ - ศุกร์
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รูป
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 กิจกรรมวันผู้พิการ 

     โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์ โลก

    นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานจัดกิจกรรมวันผู้พิการ 

ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เพื่อเปิดโอกาส

ให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แสดงความสามารถใน

ด้านต่างๆ  และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ  เกี่ยวกับการ

บำาบัด รักษา การป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้ง

เพื่อให้คนทั่วไป ได้เห็นถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรีและคุณค่า

ของคนพิการ ให้สามารถดำาเนินชีวิตและมีส่วนร่วมใน

สังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป                       
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 วันที่ 2  ธันวาคม  2556    นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็นประธาน เปิดโครงการ

รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก  ณ หอประชุม

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน 

นักเรียนในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

         วันเอดส์โลก “Getting to Zero” หรือ “เอดส์ ลดให้

เหลือศูนย์ ได้” กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดการดำาเนิน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ภายใต้แนวคิด 3 ต. ข้างต้น คือ

1. ไม่ติด คือ ลดการติดเชื้อรายใหม่ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 

จากการใช้เข็มฉีดยา เป็นต้น

2. ไม่ตาย คือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ เนื่องด้วยผู้ที่ติดเชื้อ 

HIV หรือ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานบริการของ

รัฐอย่างรวดเร็ว ทันเวลา

3. ไม่ตีตรา และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ทางกฎหมาย 

ทางสังคม การเรียน การทำางาน การใช้ชีวิตประจำาวัน เป็นต้น
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โครงการสงเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ

       วันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2556 นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จัดโครงการมหกรรมตรวจ

คัดกรองภาวะสุขภาพเชิงรุก  เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพของ

ประชาชนอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลฯ  

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  

ร่วมกับโรงพยาบาลโนนดินแดง สมาชิก อสม. ทุกชุมชน  

ออกดำาเนินการให้บริการทั้ง 12 ชุมชน   มีกิจกรรมตรวจ

คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด

สมอง ตรวจคัดกรองวัณโรค โรคเรื้อน  คัดกรองภาวะ

ซึมเศร้า ตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร ตรวจสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ คัดกรองมะเร็งเต้านม ฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ต่างๆ ในการรักษาพยาบาล  

ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

21

      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง   เป็นประธานมอบบ้านให้

นางสาวเย็น แสนกล้า บ้านเลขที่ 373 หมู่ที่ 1  

ตำาบลโนนดินแดง โดยเทศบาลฯ ได้ดำาเนินการ

ซ่อมแซมบ้านเพื่อคลายปัญหาความเดือดร้อน

และยกระดับความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตามโครงการสงเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงที่พัก

อาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 



โครงการก่อสร้าง งบประมาณปี 2556
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1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 1201 เป็นเงิน 396,000 บาท

2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 503 เป็นเงิน 428,000 บาท

3. ก่อสร้างถนน คสล. วางท่อระบายน้ำา ถนนบ้านหนองสะแกกวน 4 ถึงคลองธรรมชาติ เป็นเงิน 

190,000 บาท

4. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านหนองสะแกกวนเชื่อมคลองชลประทาน เป็นเงิน 662,000 บาท

5. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 703 เป็นเงิน 300,000 บาท

6. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจร คสล. ถนนราชดำาเนิน (ช่วงที่ 2) เป็นเงิน 

966,000 บาท

7. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 16 เป็นเงิน 1,296,000 บาท

8. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณวัดโนนดินแดงเหนือ เป็นเงิน 878,000 บาท

9. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อทางหลวง 248 เป็นเงิน 400,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

เป็นเงิน 3,772,000 บาท

11. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 5 (ทิศเหนือตลาดสด) 

เป็นเงิน 2,381,000 บาท 

12. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 21 เป็นเงิน 1,688,000 บาท

13. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 10 เป็นเงิน 482,000 บาท
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 รายจ่ายงบกลาง                2,447,070.00        2,254,636.11

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำา                      11,813,290.00                11,284,324.00

 หมวดค่าจ้างชั่วคราว                                  6,687,364.00                 6,193,612.00

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                      13,892,186.00                12,191,549.16

 หมวดค่าสาธารณูปโภค                                    936,700.00                   815,877.95

 หมวดเงินอุดหนุน                                            3,406,532.00                 3,725,638.29

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      10,592,658.00                 9,763,677.43

 รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                             -                          11,486,293.56

          จ่ายจริงทั้งหมด                                   49,775,800.00                57,715,608.50

      รายจ่ายจากเงินสะสม                                       -                            1,688,107.00

                  
 หมวดภาษี  

       ภาษีอากร                  942,000.00                  1,083,373.85

 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต               488,600.00                    441,944.80

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                    672,000.00                    726,696.87

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                    473,400.00                    169,552.00

 หมวดรายได้จากทุน                                       3,000.00                      4,900.00

 รัฐบาลจัดสรรให้                                           24,877,700.00                29,785,409.94

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                22,319,100.00                18,761,919.00

 เงินกู้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                         -                          11,486,293.56

             รวม                                           49,775,800.00                62,460,090.02

               รายจ่าย                               ประมาณการ                    จ่ายจริง

รายรับ - รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายรับ

รายจ่าย

               รายรับ                               ประมาณการ                    รับจริง
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ภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

รัฐบาลจัดสรรให้

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินกู้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายจ่ายงบกลาง

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำา

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
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หมวดเงินอุดหนุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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CALL CENTER เทศบาลตำาบลโนนดินแดง

เบอร์หลัก

หมายเลขติดต่อภายใน

044-606-253 / 044-606-204

นายกเทศมนตรี   110     ผอ.กองคลัง       121

เลขานุการนายกเทศมนตรี  112    ธุรการกองคลัง      122

รองนายกเทศมนตรี   113     ผอ.กองช่าง       131

ประธานสภาฯ   114     ธุรการกองช่าง      132

ปลัดเทศบาล   115           ผอ.กองสาธารณสุขฯ     141

รองปลัดเทศบาล   116    ธุรการกองสาธารณสุขฯ     142

สำานักปลัดเทศบาล   117    ผอ.กองการศึกษา      151

งานป้องกันฯ           044-606-006  ธุรการกองการศึกษา     152

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1          153

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2     154

            ผอ.กองวิชาการฯ      161

            ธุรการกองวิชาการฯ     162

            ผอ.กองสวัสดิการฯ      171

            ธุรการกองสวัสดิการฯ     172

ติดต่อสอบถาม แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุได้ที่เทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

โทรศัพท์ 044-606-253

www.nondindaengcity.com หรือ 

https://www.facebook.com/nondindaengcity

คณะที่ปรึกษา  นายสมชัย กอชัยศิริกุล       นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

   นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ  ดำานา  รองนายกเทศมนตรี   

   นายบุญส่ง  โพธิ์ทับไทย      เลขานุการนายกเทศมนตรี    นางลมหวล  วรนุช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

บรรณาธิการ   นายธำารงค์ ชำานิจศิลป์        ปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ   นายพิพัฒน์ เรืองประโคน    รองปลัดเทศบาล

กองบรรณาธิการ  นายไชยา คงทรัพย์ นางสาววิจิตรา น้อยนาง นางสาวนันท์นภัส ปะตังทะสา นางอุษณีย์ พวงสวัสดิ์ 

จัดทำาโดย 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำาบลโนนดินแดง 299 หมู่ 5 ถนนราชดำาเนิน อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 

โทรศัพท์ 0 4460 6253 โทรสาร 0 4460 6252 เว็บไซต์ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง www.nondindaengcity.com   


