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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมสมาชิกสภาฯ ร่วมปฐมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อชี้แจงและ

เตรียมความพร้อมการเรียนการสอน โดยมี  

นางสุกันยา กอชัยศิริกุล คณะกรรมการสถาน

ศึกษา ดร.นัตธิณี จงรักษ์ รก.ผอ. ร่วมชี้แจง ณ 

โดมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

 ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

๒

 ประชุมใหญ่ผู้ปกครอง
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสถาน

ศึกษา ร่วมประชุมใหญ่ผู้ปกครอง เพื่อทำาความเข้าใจ ชี้แจง 

การเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ในช่วงผ่อนปรนโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง พร้อมทั้งอุปกรณ์

กีฬา เป็นการส่งเสริมกำาลังแรงใจให้กับเด็กในการศึกษาเล่า

เรียนสืบต่อไป ( มอบ ๑๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำานวน

เงิน ๕๕,๐๐๐ บาท โดยสละเงินส่วนตัว )

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

๓



 

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการกองทุนฯ อสม. ประชุมสรุป

สถานะการเงินและผลการดำาเนินโครงการของกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ประจำาไตรมาสที่ 

๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ 
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ประชุมผลการดำาเนินโครงการ สปสช.

๔

สร้างภูมิคุ้มกัน หยุดยั้งแม่วัยใส
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมายให้นายวีระ ดำานา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็น

ประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งแม่วัย

ใส เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศศึกษาฯลฯ มีทีมวิทยากร

จาก รพ.โนนดินแดง รพ.นางรอง มาให้ความรู้ โดยมี คณะ

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง ,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ

ในโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลฯ
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยพสกนิกรชาวอำาเภอ

โนนดินแดง ร่วมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสัตย์

ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ลงนามถวาย

พระพร ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)

และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี

นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดงเป็นประธานใน

พิธี ณ หอประชุมอำาเภอโนนดินแดง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๕
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๖

การดำาเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีลงนาม (MOU) ขับ

เคลื่อนการดำาเนินงานมหัศจรรย์๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ระดับ

อำาเภอ โดยแพทย์หญิงภัทรี เลาติเจริญ ผอ.โรงพยาบาลโนน

ดินแดง ณ หอประชุมอำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี 

นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอฯ เป็นประธานฯ

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๓

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด

ออก ครั้งที่ ๓ โดยดำาเนินการสำารวจทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ลาย หยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นสารเคมีกำาจัดยุงลาย ระหว่าง

วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลฯ ทุกท่าน และ 

อสม.ทุกชุมชน ที่ให้ความร่วมมือและอำานวยความสะดวกใน

การดำาเนินงาน
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โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste ประจำาปี ๒๕๖๓

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ

ชุมชนปลอดขยะ Zero waste ประจำาปี ๒๕๖๓ โดยชุมชนหมู่

ที่ ๕ โนนดินแดง ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินชุมชนด้านการ

บริหารจัดการขยะ ได้รับเกียรติจากนายเทิดพันธ์ ครอบทอง 

นายอำาเภอโนนดินแดง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ 
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ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการนำาของนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จัดโครงการส่งเสริมสุข

ภาพช่องปากและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็ก ซึ่งมีทีมหมอ

จากโรงพยาบาลโนนดินแดงให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ใน

การดูแลช่องปากและฟันให้กับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมี ดาบตำารวจฐานพล นาง

รองโพธานุสรณ์ เป็นประธานเปิดโครการฯ

โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมายให้ นายวีระ ดำานา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็น

ประธานเปิดโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย โดย

ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ภูมิปัญญาคงคุณค่าคู่กับ

ชุมชนทุกกลุ่มวัยได้เรียนรู้สืบทอดสืบสานนำาไปพัฒนาต่อ

ยอดคุณค่าสืบไป ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ร่วมเป็น

เกียรติ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง              www.Nondindaengcity.go.th

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ ร่วม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง ตลอดจนให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณแม่แสดง

ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การแสดงของ

นักเรียน ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

๙
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมพสกนิกรชาวอำาเภอโนน

ดินแดง ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ 

หอประชุมอำาเภอโนนดินแดง โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง 

นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติตามแนว

พระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ

ตามแนวทางพระราชดำาริด้านสาธารณสุข ประจำาปี ๒๕๖๓ 

ที่เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ ๑๒ ชุมชน ในเขต

เทศบาลชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีการจัดซื้อตาชั่งและ

อุปกรณ์ สำาหรับกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการและ

พัฒนาการเด็กในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนได้มีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านสาธารณสุขอย่าง

ต่อเนื่อง ณ หอประชุมเทศบาลฯ
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โครงการหนูน้อยปลอดภัย(ป้องกันเด็กจมน้ำา)
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จัดโครงการหนูน้อยปลอดภัย

(ป้องกันเด็กจมน้ำา) การฝึกทักษะการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้

ตกน้ำา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง 

กิจกรรม ไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วม

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ณ หอ

ประชุมเทศบาลฯ การไหว้ครู เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ

ชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้

ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา 

และความปราถนาดี ครู จึงเป็นบุคคลผู้ทำาหน้าที่ที่มีความสำาคัญ

ต่อประเทศชาติ เมื่อครั้งอดีต หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอน

ยังไม่มีแพร่หลาย ความรู้ที่ประชาชนจะได้รับ คือความรู้ที่มา

จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราเรียกกันว่า “ครู”
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อบรมปฏิบัติธรรม
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ ๑  ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติ

ธรรมสวนวัดเวฬุวัน จ.ขอนแก่น เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถ

อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข  และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

คือการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต น้อมนำาหลักธรรมคำาสอนสู่การ

ปฏิบัติ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความอดทน 

ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ

ประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
  การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒ ประจำาปี 

๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และญัตติของ

นายกเทศมนตรีในการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อ

ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
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ประชุมจัดทำาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานกองทุนสุขภาพเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โรงเรียน 

สถานศึกษา อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมจักรยาน ฯลฯ ร่วม

เสนอโครงการประชุมจัดทำาแผนงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ประจำาปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลฯ

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง และโครงการส่ง

เสริมการออกกำาลังกายของประชาชน โดยมีชมรมผู้สูงอายุ 

กลุ่มแกนนำา อสม.และนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติ

จากนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธานเปิด ณ ลานกีฬาหน้าเทศบาล 



๑๔

พิธีมอบวุฒิบัตร ปรัชญาตรี ประจำาปี ๒๕๖๓ 
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ระดับปรัชญาตรี ให้กับนักเรียนผู้สูง

อายุ รุ่นที่ ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน

ราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติ และท่านนายอำาเภอเทิดพันธ์ 

ครอบทอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ณ หอประชุม

เทศบาลฯ   ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้

และประสบการณ์ เป็นผู้มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็นทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณค่า แม้จะเข้าสู่วัยที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอย

แล้ว แต่ก็ยังพร้อมและสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัว และ

ยังสามารถช่วยส่งเสริม อบรมเลี้ยงดู กล่อมเกลาบุตรหลานให้

เป็นพลเมืองที่ดี แม้การปรับตัวเข้าสู่บทบาทผู้สูงอายุเป็นเรื่อง

ยากอยู่บ้าง เนื่องจากการเปลี่ยนเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุนั้น เป็น

เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาพใจ บางท่านยังคงมีความ

สามารถที่จะทำากิจการงานได้ดี โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นคำาตอบ

ของผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยส่งเสริมและเพิ่ม

เติมส่วนที่ขาดหายไป



โรงเรียนฯเตรียมพร้อมเปิดเรียน

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

ร่วมต้อนรับ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “กินปลาหน้า

เขื่อน ชวนเพื่อนวิ่ง @ โนนดินแดง ประจำาปี ๒๕๖๓” เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การสร้างรายได้และกระตุ้น

การเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน กิจกรรม

ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมชวนเพื่อนวิ่ง ปล่อย

พันธุ์ปลาคืนสู่เขื่อนฯ การแข่งขันตกปลา การแข่งขันเรือ

พาย การแข่งขันมวยทะเล กิจกรรมประกวดอาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย และการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ โดย

มี นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง กล่าว

รายงานการจัดกิจกรรม  พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ ทองศรี 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต ๘ จ.บุรีรัมย์
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กิจกรรม กินปลาหน้าเขื่อน ชวนเพื่อวิ่ง@โนนดินแดง
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