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นายสมชัย  กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

๓

นายพงษ์เทพ  โคนาโล 

รองนายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

นายวีระ  ดำานา

รองนายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

นายบุญส่ง  โพธิ์ทัพไทย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสมัย  บุญมี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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สภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

๔

นายบัวผิน  คึมสูง

ประธานสภาเทศบาลฯ

นายวรากร  ฉาไธสง

รองประธานสภาเทศบาลฯ

นายสมชัย  ศรีโคตร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสมหมาย  วงษ์ชัยเพ็ง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางภาวินี  ชัยอนันท์ตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายชวน  ลุงไธสง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางนนลณีย์  ธนสุนทรอภิรดี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายวัฒนา  วัฒนกุล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายจำานงค์  เลขะวัฒนะ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

นายวีระเดช  มุ่งดี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายบุร่ำา  เส็งนา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายณรงค์ศักดิ์  วิชารักษ์

สมาชิหสภาเทศบาลฯ

นางลมหวล  วรนุช

สมาชิหสภาเทศบาลฯ
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ที่แจ้งความเสียหายมายัง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ หอประชุมเทศบาลฯ 

  ตามที่ได้เกิดวาตภัยขึ้นภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดงและบริเวณใกล้เคียง ฝนตกลมกระโชกแรง พัดหลังคาบ้าน

เรือนราษฏรได้รับความเสียหาย  เจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ที่

เกี่ยวข้องร่วมกับผู้นำาชุมชนลงพื้นที่สำารวจความเสียหายบ้านเรือ

นราษฏรตามที่ได้รับรายงาน นายกเทศมนตรีได้ดำาเนินการช่วย

เหลือผู้ประสบวาตภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้น  เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนและเป็นขวัญกำาลังใจให้แก่ราษฎรต่อไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๕
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๖

การป้องกันการระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19

  นายอำาเภอโนนดินแดง นายกเทศมนตรีฯ สาธารณสุขอำาเภอ 

โรงพยาบาลฯ พร้อมตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าร่วมหาแนวทางให้

ผู้ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาด รวมทั้งพ่อค้า

แม่ค้าได้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกฝ่าย

ควรตระหนักและให้ความร่วมมือไปในทางเดียวกันเพื่อความ

ปลอดภัยของทุกคน จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19
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บวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์
 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมด้วยชาวอำาเภอโนนดินแดง  จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ

หนองหงส์ เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์  

  ทั้งนี้ กระบวนการได้คืนทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว มีที่มา

จากความพยายาม ‘ทวงคืนพระโพธิสัตว์ประโคนชัย’ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๕๙  โดยกลุ่ม ‘สำานึก ๓๐๐ องค์’  พบว่าโบราณ

วัตถุไทยจนถึงทับหลังทั้ง ๒ ชิ้นนี้ ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ  

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง  ได้ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนการทวงคืน  กระทั่งเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการตั้งคณะทำางานติดตามทวงคืนโบราณวัตถุอย่างเป็นระบบ โดย

ให้ทำางานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สำานักงานตำารวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เร่งประสานไปยัง

สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ ช่วยตรวจสอบโบราณวัตถุไทยในต่างแดน  จนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ยอมรับ

ว่าทับหลังทั้ง ๒ รายการ เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย จนนำามาสู่การส่งมอบและจัดส่งกลับคืนประเทศไทย อย่างปลอดภัยเมื่อ

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ในเบื้องต้น ทับหลังทั้งสองจะถูกจัดแสดงที่ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร กรุงเทพมหานคร 
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 กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงต้อนรับ”ทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้น”หลังรัฐบาลสหรัฐส่งคืน

ประเทศไทยเตรียมจัดแสดงนิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเป็นเวลา ๓ เดือนให้ประชาชนได้ชื่นชม

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม นายอิทธิพล คุณปลี้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาท

หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรม

ศิลปากร พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวง

วัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เข้าร่วมในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ๒ ทับหลัง ได้แก่ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ได้

รับการส่งคืนกลับจากสหรัฐอเมริกามาสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ที่ผ่านมา กระทั่งในวันนี้ นายพนมบุตร จันทร

โชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปรับ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จากคาร์โก้ สนาม

บินสุวรรณภูมิ จากนั้นได้เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เจ้าหน้าที่จึงนำาขึ้นแท่นเพื่อทำาพิธีบวงสรวง ณ 

ศาลาสำาราญมุขมาตย์ ต่อมาเวลา ๑๗.๑๕ น. นายอิทธิพล ได้มาเป็นประธานพิธี เปิดหีบห่อบรรจุทับหลัง ๒ รายการ

ทั้งนี้ หลังจากพิธีบวงสรวงจะดำาเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุ และนำาทับหลังทั้งสองรายการ เพื่อจัดแสดงในรูปแบบ

นิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ตนได้เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มา

เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และ

ปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” ให้ประชาชนเข้าชมเป็นเวลา ๓ เดือน ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร
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   คณะผู้จัดทำา

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  

     นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ   นายสมัย  บุญมี  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายจำานงค์  เลขะวัฒนะ  ปลัดเทศบาล    
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