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   โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ขอชี้แจงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ใน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ดังนี้

 ๑. โรงเรียนได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนแบบ ON SITE

 ๒. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ แบบเว้นระยะห่าง ทั้งในห้องเรียน การเข้าแถว การรับประทานอาหาร 

 ๓. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ประตูทางเข้า ดังนั้นนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตร

หลาน ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

 ๔. โรงเรียนจัดที่ล้างมือ และมีเจลล้างมือในทุกอาคารและทุกห้องเรียน

 ๕. ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมาจากพื้นที่สีแดง หรือนำานักเรียนไปทำาธุระในพื้นที่เสี่ยง ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงกับครู

ประจำาชั้น เพื่อจะได้อยู่บ้านดูอาการก่อนโดยไม่เสียวันลา และใช้การเรียนชดเชยด้วยเอกสาร/เรียนออนไลน์ที่บ้านแทนการมา

เรียนที่โรงเรียน

 ๖. ผู้ปกครองท่านใดมีความเป็นห่วงบุตรหลาน และยังไม่พร้อมให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในช่วงแรกของการเปิดเทอม ขอ

ความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองแจ้งที่ครูประจำาชั้น เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารให้นักเรียนได้เรียนชดเชยที่บ้าน 

 ๗. เน้นย้ำานักเรียนนำาแก้วน้ำาหรือเครื่องใช้ส่วนตัวมาทุกคน เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สิ่งของร่วมกัน

 ๘. กิจกรรมเรียนว่ายน้ำา นักเรียนงดลงสระ ๒ สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน เพื่อดูสถานการณ์และให้มั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่นักเรียน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน เฝ้าระวังร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้ลูกหลาน

เราชาวโนนดินแดง ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓

     นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงาน

เทศบาล ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

โรงเรียนเทศบาลฯ เพื่อให้นักเรียนปรับตัว สร้างขวัญกำาลังใจ

และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ความเข้าใจในการใช้ชีวิต พร้อมได้รับฟังการบรรยายธรรม 

ในหัวข้อ”ก้าวผ่านการเรียนรู้ สู่ภูมิพลังวัยแห่งปัญญา” วัน

พฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา

๔

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี 

ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง เพื่อคัดเลือกประธานและรองประธาน มติที่

ประชุมเห็นชอบให้ ดร.นรินทร์ ลีกระโทก ดำารงตำาแหน่งประธาน

คณะกรรมการการจัดการศึกษา นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง เป็น

รองประธานฯ และพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี/ประธาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่๑/๒๕๖๔ และ เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลฯ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๕
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๖

สารนายกเทศมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  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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โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน หมู่ ๔
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โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ ๑๓



   คณะผู้จัดทำา

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  

     นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ   นายสมัย  บุญมี  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายจำานงค์  เลขะวัฒนะ  ปลัดเทศบาล    

    ผู้ช่วยบรรณาธิการ  :  ว่าที่ร้อยเอกปริญญา  ไชยพัฒน์  ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

    กองบรรณาธิการ :   นางวัฒชิรา  นิจสุชัด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  นายไชยา  คงทรัพย์  นางอุษณีย์  พวงสวัสดิ์  

    จัดทำาโดย :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  299  หมู่  5  ถนนราชดำาเนิน  

    อำาเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  31260  โทรศัพท์ 0 4460 6253  โทรสาร 0 4460 6252                             

    www.Nondindaengcity.go.th  Facebook  :  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  Fanpage


