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รูป

	 	วันที่	6	กันยายน	2556	นายสมชัย	กอชัยศิริกุล	นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง		จัดโครงการทัศนศึกษา		ณ	สวนสัตว์นครราชสีมา	เพื่อ

เสริมพัฒนาการและสร้างสัมพันธ์ระหว่างเด็ก	 ผู้ปกครอง	 ครูผู้ดูแลเด็ก	

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำาบล				

โนนดินแดง	 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แท้จริง	 ได้เรียน

รู้สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า	 เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนสัตว์ป่า

และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างเด็ก	 	 	 	 	 ผู้ปกครอง	 ครูผู้ดูแลเด็ก	 พนักงาน	 คณะกรรมการ	

ผู้บริหาร	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำาบลโนนดินแดงให้ได้มาตรฐานต่อไป		

 โครงการปฐมวัยสัญจร ทัศนศึกษา
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	 	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบล				

โนนดินแดง	 เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษ	(English	Camp)	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง	 ประจำาปี	 2556	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนความกล้าแสดงออก	 มีความมั่นใจ

ในการใช้ภาษา	ตลอดจนการทำากิจกรรมต่าง	ๆ	นำาไปสู่การใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 อันจะนำาไปสู่จุดเน้นสำาคัญของ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะนำาไปสู่มาตรฐานการศึกษา

ในโรงเรียน

 โครงการ English Camp
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  กีฬาชุมชนเทศบาลฯ และการแข่งขันฟุตซอล 

	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบล						

โนนดินแดง	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง	ระหว่างวันที่	25	-	29	กรกฎาคม	2556	ณ	สนาม

กีฬาหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง		

ประเภทกีฬาสากล	ได้แก่	

-	ฟุตบอลชาย	7	คน	3	รุ่น	1.	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	2.	รุ่น

ประชาชนทั่วไป	3.	รุ่นอายุ	35	ปีขึ้นไป	

-	ฟุตบอลหญิง	7	คน	

-	วอลเล่ย์บอลชาย	วอลเล่ย์บอลหญิง	

-	เซปักตะกร้อชาย	เซปักตะกร้อหญิง	

-	เปตองชาย	เปตองหญิง	เปตองคู่ผสม

และประเภทกีฬาพื้นบ้าน																																																													

	 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด						

ครั้งที่	2	ประจำาปี	2556

-ประเภทการแข่งขันฟุตซอล

-รุ่นอายุไม่เกิน	 12	ปี	 -รุ่นอายุไม่เกิน	 16	ปี	 -รุ่นประชาชน

ทั่วไป	-รุ่นอายุ	35	ปี	ขึ้นไป



รักษ์ดวงตา คืนความสดใสให้ผู้ป่วยต้อกระจก ครั้งที่ 3

	 โครงการ	 “รักษ์ดวงตา	 คืนความสดใส	 ให้ผู้ป่วย

ต้อกระจก”

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 โดย

นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรี	 ประธานกองทุน

ร่วมกับโรงพยาบาลโนนดินแดง	 และโรงพยาบาลโคราชเม

โมเรียล	 คัดกรองประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง	

ผู้ที่มีอายุ	 55	ปีขึ้นไป	ร่วมโครงการ	“รักษ์ดวงตา	คืนความ

สดใส	 ให้ผู้ป่วยต้อกระจก”	 เพื่อคัดกรองต้อกระจกและส่ง

ต่อผู้ป่วยเพื่อทำาการรักษา	 ในวันพฤหัสบดีที่	 11	 กรกฎาคม	

2556		ณ	หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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  พระคุณของแม่
	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง	 จัด

กิจกรรมไหว้แม่	ณ	หอประชุมเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง	 เพื่อให้เด็ก	 ๆ	 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 ได้รำาลึกถึง

พระคุณแม่	 ปลูกฝังให้เด็กแสดงความ

เคารพ	 แสดงความรักต่อแม่	 เนื่องใน

วันแม่แห่งชาติ	 ให้แม่ที่ไม่มีเวลาดูแล

ลูกได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อสร้าง

ความอบอุ่นในครอบครัว



พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

	 	นายสมชัย	กอชัยศิริกุล	นายก

เทศมนตรี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	

สมาชิกสภาเทศบาล	 พนักงานเทศบาล

และข้าราชการ	 พ่อค้า	 ประชาชน	 ทุก

หมู่เหล่า	 ร่วมลงนามถวายพระพร	

ถวายเครื่องราชสักการะ	 ในพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 	 	 	 	 	 	12	สิงหาคม	

2556	 และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศล	 ตามโครงการปลูกป่า

ตามพระราชดำาริ
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 มหกรรมรวมพลคนกินนมแม่
	 	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง	 	 เปิดโครงการรวมพลคนกินนม

แม่ในสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลกเทิด

พระเกียรติเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ	 	 ปี	 2556	 โดยจัด	

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 การแข่งคลาน

เร็ว	 แข่งเก็บลูกบอล	 เป็นต้น	 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

ของเด็ก
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)
	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง	 เปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	

(อสม.)	 ประจำาปี	 2556	 เพื่อผลิตและพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน		ให้มีความรู้ในการดำาเนินงานสุขภาพ

ภาคประชาชน	 ทักษะ	 และประสบการณ์	 เพื่อนำาไปปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นพร้อมสร้าง

ประสบการณ์นำาไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพประชาชน

ในพื้นที่ให้ดีขึ้น

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเยาวชน	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบล					

โนนดินแดง	 เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภา

เยาวชนและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน	 เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชน	 นักเรียน	 นักศึกษาและผู้ว่างงาน	 ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์อีกทั้งได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อพึ่งพาตนเองและตัดสิน

ใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง	 ในสภาพปัจจุบันเยาวชน	 นักเรียน	

และผู้ว่างงานจะมีเวลาในส่วนหนึ่ง	 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

เท่าที่ควร	 ดังนั้นเทศบาลจึงจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ

เยาวชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ว่างงาน	 ในเขตเทศบาล	

เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับเยาวชน	 ให้สามารถนำาไปประกอบ

อาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว



	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง	 	 ได้รับเกียรติ

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินตำาบลต้นแบบ

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 ชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	โดยคณะกรรมการ

ออกมาประเมินคุณภาพการจัดตั้งชมรม	 การ

ดำาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อสาธารณะ

ประโยชน์	 การดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเองใน

ชมรม	การส่งเสริมสุขภาพ		ซึ่งชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 ได้รับคัดเลือกให้

เป็นชมรมตำาบลต้บแบบการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว	ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
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การประเมินตำาบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

โครงการสายสัมพันธ์ความห่วงใย ใส่ใจ ผู้ยากไร้ในชุมชน

	 นายสมชัย	 กอชัย

ศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง	 เปิดโครงการสาย

สั มพันธ์ ความห่ ว ง ใย ใส่ ใจผู้

ยากไร้ในชุมชน	โดยพัฒนาสังคม

จังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์พัฒนา

ครอบครัวเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม

เพื่อดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนเขต

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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	 นายพงศ์เทพ	 โคนาโล	 นายวีระ	 ดำานา	 รอง

นายกเทศมนตรี	 นายบุญส่ง	 โพธิ์ทับไทย	 เลขานุการ

นายกฯ	 นางลมหวล	 วรนุช	 ที่ปรึกษานายกฯ	 ออก

เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอดในเขตเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง	 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ	 ไปให้

ความรู้เรื่องการดูแลบุตรและมอบของใช้แสดงความ

ยินดีกับสมาชิกใหม่ในครอบครัวชุมชนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง

ออกเยี่ยมคุณแม่และลูกหลังคลอด

โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการต่ำาในเด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี
	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						ออกดำาเนิน

การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำาในเด็กอายุต่ำากว่า			

6	ปี	ทั้ง	12	ชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง	ตาม

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ	 0-5	 ปี	 เพื่อ

ประเมินภาวะโภชนาการค้นหาและแก้ไขปัญหาภาวะ

โภชนาการในเด็ก	 โดยแจ้งให้ผู้ปกครองนำาบุตรหลานมา

รับการชั่งและประเมินน้ำาหนัก		วัดส่วนสูง	
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	 นายสมชัย	กอชัยศิริกุล	นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง	 เร่งควบคุมป้องกันและแก้ไขการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออก	 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข

ร่วมกับอสม.	 ออกพ่นหมอกควันกำาจัด	 	 	 ยุงลาย	

และหยอดทรายอะเบท	 ควบคุมการวางไข่ของยุง

ลาย	 รณรงค์การกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ตามชุมชน	 ซึ่ง

สถานการณ์ของอำาเภอโนนดินแดงในปี	 2556	 พบว่า

มีการระบาดทั่วทุกพื้นที่	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	 -	 เดือน

กันยายน	 พบผู้ป่วยแล้ว	 131	 ราย	 จึงได้กำาหนดการ

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็ง

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การแข่งขันกีฬาสศีูนย์เด็กฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบล									

โนนดินแดง	 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 ณ	 สนาม

หน้าที่ว่าการอำาเภอโฯนดินแดง	 เพื่อเสริมสร้างกิจกรรม	

พัฒนาทักษะ	 เพิ่มพัฒนาการให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้	 เพลิดเพลิน	

สนุกสนาน	 ได้เล่นได้ประกอบกิจกรรมด้านกีฬา	 มีกิจกรรม	

เช่น	ปิดตาแต่งหน้า	แข่งตักลูกบอลส่งให้เพื่อน	แข่งชักเย่อ	วิ่ง

อุ้มลูกโป่ง	เตะฟุตบอล	ฯลฯ	



จัดทำ�โดย  :  ง�นประช�สัมพันธ์  กองวิช�ก�รและแผนง�น  เทศบ�ลตำ�บลโนนดินแดง
โทรศัพท์ / โทรส�ร  :  044 606253, 044 606252                                                                                                                   
E-Mail  :  konkiy2012@Gmail.com       เทศบ�ลตำ�บลโนนดินแดง  


