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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง ลงพื้นที่ตลาดสด พร้อมทั้ง

ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำาการล้าง

ตลาดสดตลอดจนเส้นทางในการวางสินค้าของ

ตลาดด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการที่เข้มข้น

ในการป้องกันไวรัสโควิด-19  และขอความ

ร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายซื้อของ

ในตลาดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพ่ือ

ป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

 มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

๒
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง นำาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และ

ถุงมือยาง พร้อมทั้งแอลกอฮอล์เหลว ที่ได้รับการ

สนับสนุนจาก ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี มอบให้กับ        

โรงพยาบาลโนนดินแดง โดยมีท่านนายอำาเภอ

เทิดพันธ์ ครอบทอง  แพทย์หญิงภัทรี เลาติเจริญ 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง เป็นผู้รับมอบ

มอบอปุกรณท์างการแพทยส์น ับสนนุโรงพยาบาล

๓

พน่ยาฆา่เช ือ้



 

  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ตัวแทน อสม.แต่ละ

ชุมชน ร่วมวางแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตาม สอดส่อง ผู้ที่

เข้ามาในชุมชน เพื่อปฏิบัติตามแนวทางประกาศกรมควบคุม

โรคจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเข้มข้น
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ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

๔
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่บริเวณตลาดสด เพื่อ

หาแนวทางในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างปลอดภัยใน

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาดที่ผ่านมา และขอเชิญชวนให้ทุกท่านใช้

มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ตามประกาศคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤต

ควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

๕
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๖

เทศบาลใส่ใจ ห่วงใย ก้าวผ่านโรคโควิต-19  ไปด้วยกัน

  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้กำาหนดโครงการ “เทศบาลใส่ใจ 

ห่วงใย และก้าวผ่านโรคโควิต 19  ไปด้วยกัน”  ในกิจกรรม

นี้ได้กำาหนดแจกถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายในทุกชุมชน

ของเทศบาล เป็นเครื่องบริโภค  ข้าวสารอาหารแห้ง  แม้น

มีค่าเพียงน้อยนิดแต่มีค่ามากในยามวิกฤติเช่นนี้  การนำาถุง

ยังชีพมามอบให้พี่น้องในครั้งนี้ เป็นการห่วงใย ใส่ใจและ

ตระหนักในความทุกข์ยากของพี่น้องเรา และเทศบาลเราทุก

คนจะเคียงข้างและก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
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สันนิบาตเทศบาลมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนมอบ

เครื่องวัดอุณหภูมิจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

ให้แก่สมาชิกสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำาไปใช้เฝ้าระวัง 

ป้องกันการติดเชื้อโควิด ๑๙ ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  

มาตรการผ่อนปรนระยะแรก
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ,รพ.โนน

ดินแดง, ปกครองอำาเภอฯ ร่วมประชุมกับกลุ่มพ่อค้า

แม่ค้าผู้ประกอบการฯลฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ 

ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๑๔ ณ หอ

ประชุมเทศบาล, หอประชุมโรงเรียน



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง              www.Nondindaengcity.go.th

เฝ้าระวังตลาดประชารัฐ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ตลาดประชารัฐ 

เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าที่มีการผ่อนปรนให้ขายอาหารสด อาหาร

แห้ง อาหารปรุงสำาเร็จ และผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้หลัก

เกณฑ์และข้อกำาหนด และได้มอบหน้ากากเฟสชิวให้กับกลุ่ม

พ่อค้าแม่ค้าเพ่ือป้องกันเชื้อในช่วงที่ยังต้องร่วมด้วยช่วยกันทำา

ตามมาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์ 

๙
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ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้

กับลูกหลานในช่วงวัยสำาคัญที่จะเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง มี

ความสุข ในช่วงมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม

โรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีนางปารณีย์ พิมภักดี หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมชี้แจงแนะนำาทำาความ

เข้าใจ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยทางกองสาธาณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ดำาเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำาจัดยุงลายป้องกัน

ไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒ ประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗-

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง พร้อมหัวหน้า

ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โค

วิด-๑๙) ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ พร้อม

ทั้ง ลงพื้นที่สร้างขวัญกำาลังใจให้กับกลุ่มอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้า

ระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
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ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด 

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมายให้ นายวีระ ดำานา รองนายกฯ ออกเยี่ยมหญิง

ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด โดยมีทีมจากสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลโนนดินแดง และ 

อสม.ที่ผ่านการอบรมมิสนมแม่ ให้คำาแนะนำาหญิงตั้งครรภ์-

คุณแม่หลังคลอด สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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ประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

  การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๖๓ และสมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมสภาฯ พิจารณาญัตติของนายกเทศ

มนตรีในการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ของพี่

น้องประชาชน



๑๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำาเภอโนนดินแดง

โรงเรียนฯเตรียมพร้อมเปิดเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง ได้จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในช่วงเปิดเรียน 

ได้แก่ จุดคัดกรองประตูทางเข้าทั้ง 2 ด้าน เจล/แอลกอฮอล์

สำาหรับล้างมือ อ่างล้างมือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียนทุก

ระดับ บริเวณจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โรงอาหาร ห้องสุขา 

ห้องสมุด และลานกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้บุตรหลานเราชาว

โนนดินแดงปลอดภัยจากเชื่อไวรัสโคโรนา2019
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26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

  ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำานักงาน ป.ป.ส. ได้กำาหนดแนวทางการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำาปี 2563 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) โดยมีกรอบแนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มี

คนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตาม

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำาคัญของวัน

ต่อต้านยาเสพติดโลกรวมถึงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำาเป็นต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน



   คณะผู้จัดทำ�

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  

     นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ   นางลมหวล  วรนุช  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายจำานงค์  เลขะวัฒนะ  ปลัดเทศบาล    

    ผู้ช่วยบรรณาธิการ  :  นางวัฒชิรา  นิจสุชัด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

    กองบรรณาธิการ :   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


