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      ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง และหัวหน้าหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วม

ทำาบุญตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่มต้น

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจากท่านนาย

อำาเภอโนนดินแดง นายเทิดพันธ์  ครอบทอง  

เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำาบุญตักบาตร

และมอบพรให้แด่พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

 ทำ�บุญตักบ�ตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

๘
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เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ  

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล 

โนนดินแดง  ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็กในทุกๆ  

ด้าน  ตลอดจนการปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด  กล้าทำา  

กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรม

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็น

ประจำาทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ

สำาคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 

และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้

เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  

เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

วันเดก็แห่งชาติ

๙



 

  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรี ร่วมกับชมรมจักรยานเราสู้โนนดินแดง จัด

กิจกรรม ปั่นสามเขื่อนตามรอยพ่อ เพื่อรำาลึกถึงโครงการแก้

ปัญหาเรื่องน้ำาตามโครงการพระราชดำาริในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ตามรอยโครงการเขื่อนลำานางรอง เขื่อนลำาจังหัน เขื่อนลำา

ปะเทีย จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดงและชมรมรัก

สุขภาพโนนดินแดง 
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ปั่นสามเขื่อนตามรอยพ่อ

๑๐
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

“เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อ

ร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้และนับเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี ไปจัดพิมพ์

เป็นแผ่นภาพ ขนาด ๘.๒๕×๑๑.๗๕ นิ้ว จำานวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ 

แผ่น สำาหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น หลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรี

บรมราชวงศ์อยู่เสมอ

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

๑๑
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โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
 ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำานักงานสาธารณสุข

อำาเภอโนนดินแดง นายวีระ ดำานา รองนายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ 

๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง มีการ

ฝึกอบรม อสม.มิสนมแม่ เพื่อเป็นแกนนำากิจกรรมต่างๆใน

การดูแลสุขภาพแม่และเด็กในชุมชนต่อไป และมีพิธีมอบ

เกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน ๖๐ คน

รายการบันทึกสถานการณ์สัญจร
รายการบันทึกสถานการณ์สัญจร โดยสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ไลฟ์สดตรงจากศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste หมู่ ๔ โนนดินแดง 

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมีนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรี,  นายธำารงค์ ชำานิจศิลป์ ปลัดเทศบาล,  

นางอารีย์ ชาติบัญชาพร ผอ.กองสาธาฯ,นายคำามูล แสนเจ๊ก 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ให้สัมภาษณ์ความเป็นไปของชุมชนปลอด

ขยะและการบริหารจัดการเรื่องขยะภายในชุมชน

๑๒
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ทอดผ้าป่าขยะ(รีไซเคิล) ประจำาปี ๒๕๖๓
   ๑๒ กุมภาพัน ๒๕๖๓ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง, สมาชิกสภาฯ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชาวเทศบาลตำาบลโนนดินแดง พร้อม

หัวหน้าภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 

ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  กิจกรรมดังกล่าว

เป็นการช่วยลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อน ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการนำาขยะมารีไซเคิล 

ปลูกจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างแรง

จูงใจให้กับชุมชน อีกทั้งเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

ในครั้งนี้ สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

๑๓
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การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรี

เทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วม

การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑๗ 

“เซาะกรู๊เกมส์” ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำาบลตลาด

นิคมปราสาท โดยกลุ่มเทศบาลอำาเภอบ้านกรวดเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันในครั้งนี้
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ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด
 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดย 

นายวีระ ดำานา รองนายกเทศมนตรีฯ ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์

และเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมี อสม.ใน

ชุมชนที่ผ่านการอบรมและคุณหมอจากโรงพยาบาลโนนดินแดง

ให้คำาแนะนำาเป็นขวัญกำาลังใจในการดูแลชีวิตใหม่ในครอบครัว

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยทางกองสาธาณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ดำาเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำาจัดยุงลายป้องกัน

ไข้เลือดออก ครั้งที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖-

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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สำารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้ดำาเนินการสำารวจที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยได้จัดทำาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งให้

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้ตรวจสอบรายละเอียด

ตามบัญชีรายการที่ได้ปิดประกาศ ณ สำานักงานเทศบาลฯ

และศาลาประชาคมหมู่บ้าน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ออกดำาเนินการโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่  

๔,๕,๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำาหรับท่านใดที่ยังไม่นำาสัตว์เลี้ยงไป

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถติดต่อฉีดฯ

ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ
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ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลฯ 

ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติใน

พิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี
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องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ร่วมต้อนรับองคมนตรี พร้อมคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม

และประชุมเพื่อติดตามการดำาเนินงานของโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ

โดยมีนายดำารงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรีรัมย์ นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง 

พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และ

รายงานผลการดำาเนินงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้

ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเรื่องที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำาและบำารุง

รักษาลำานางรอง วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าภาค

ส่วนต่าง ๆ กำานันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่ง

มีกลุ่ม อสม.,แกนนำาชุมชน ,ผู้สูงอายุ และผู้สนใจ เข้าร่วม

กิจกรรม โดยทางโรงพยาบาลโนนดินแดง ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกัน การใช้หน้ากากอนามัยทีถูกต้อง การทำาเจลล้าง

มือจากแอลกอฮอร์ล  และทำาหน้ากากผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน  

โดย นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง ลงพื้นที่ตลาดสด พร้อมทั้ง

ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำาการล้าง

ตลาดสดตลอดจนเส้นทางในการวางสินค้าของ

ตลาดด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการที่เข้มข้น

ในการป้องกันไวรัสโควิด-19  และขอความ

ร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายซื้อของ

ในตลาดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพ่ือ

ป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

 ม�ตรก�รป้องกันควบคุมก�รแพร่ระบ�ดเชื้อโควิด-19

๒๐
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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

๒๑

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

๒๒
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่บริเวณตลาดสด เพื่อ

หาแนวทางในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างปลอดภัยใน

ช่วงไวรัสโคโรนาระบาดที่ผ่านมา และขอเชิญชวนให้ทุกท่านใช้

มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ตามประกาศคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤต

ควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

๒๓
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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

๒๖
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เฝ้าระวังตลาดประชารัฐ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ตลาดประชารัฐ 

เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าที่มีการผ่อนปรนให้ขายอาหารสด อาหาร

แห้ง อาหารปรุงสำาเร็จ และผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้หลัก

เกณฑ์และข้อกำาหนด และได้มอบหน้ากากเฟสชิวให้กับกลุ่ม

พ่อค้าแม่ค้าเพ่ือป้องกันเชื้อในช่วงที่ยังต้องร่วมด้วยช่วยกันทำา

ตามมาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์ 

๒๗
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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 พิจารณาญัตติของนายก

เทศมนตรีในการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์

ของพี่น้องประชาชน
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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

 ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเทศบ�ลตำ�บลโนนดินแดง

๓๒

 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

๓๓



 

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการกองทุนฯ อสม. ประชุมสรุป

สถานะการเงินและผลการดำาเนินโครงการของกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ประจำาไตรมาสที่ 

๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ 
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ประชุมผลการดำาเนินโครงการ สปสช.

๓๔

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

๓๕
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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 

๓๘
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กิจกรรมวันแม่โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ ร่วม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง ตลอดจนให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณแม่แสดง

ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การแสดงของ

นักเรียน ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

๓๙
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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 และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์

ปฏิบัติธรรมสวนวัดเวฬุวัน จ.ขอนแก่น เพื่อให้เด็กนักเรียน

สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข  และนำาไปใช้ในชีวิตประจำา

วันได้คือการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต น้อมนำาหลักธรรมคำาสอน

สู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความ

อดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ

ประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
  การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒ ประจำาปี 

๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และญัตติของ

นายกเทศมนตรีในการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อ

ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน



๔๓

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 
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๔๔

พิธีมอบวุฒิบัตร ปรัชญาตรี ประจำาปี ๒๕๖๓ 
  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
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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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วันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง พนักงานข้าราชการ กิ่งกาชาด ภาครัฐภาคเอกชน 

พสกนิกรชาวอำาเภอโนนดินแดงร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและ

ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำานวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราช

กุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร โดยนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนน

ดินแดงเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมอำาเภอโนน

ดินแดง ในเวลา ๑๘.๐๐ น.  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

 นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมไปถึงในต่างประเทศอย่าง

สมพระเกียรติ ขณะที่ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ 

วันปิยมหาราช
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สืบสานประเพณีลอยกระทง
  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่ม อสม.จากตัวแทนทุกชุมชน 

โรงเรียนผู้สูงอายุ ชาวบ้านโนนดินแดงฯ ร่วมใจจัดงาน

ประเพณีลอยกระทงประจำาปี ๒๕๖๓ โดยมีขบวนรำา แห่

กระทงใหญ่ พิธีขอขมาพระแม่คงคา ณ บริเวณเขื่อนลำา

นางรอง อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
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             วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓

   รายรับ	 	 	 	 					ประมาณการ	 	 	 	 			รับจริง

หมวดภาษีอากร         ๙๒๓,๐๐๐.๐๐     ๔๑๒,๖๖๓.๕๑

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต      ๖๗๘,๔๐๐.๐๐   ๑,๑๐๓,๐๓๑.๗๕

รายได้จากทรัพย์สิน        ๓๐๐,๑๐๐.๐๐     ๓๙๑,๗๒๐.๒๖

รายได้เบ็ดเตล็ด         ๒๒๒,๕๐๐.๐๐    ๑๐๓,๗๙๒.๒๖   

รายได้จากทุน             ๑,๐๐๐.๐๐            -

ภาษีจัดสรร    ๓๔,๗๖๖,๐๐๐.๐๐   ๓๑,๙๘๖,๕๖๖.๒๑

เงินอุดหนุนทั่วไป    ๔๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐   ๔๐,๐๖๓,๒๗๓.๐๐

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ         -                                                    -

         รวมรับ    ๗๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   ๗๔,๐๖๑,๐๔๖.๙๙

        รายรับ-รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

     	รายจ่าย	 	 	 	 ประมาณการ	 จ่ายจริง

รายจ่ายงบกลาง    ๑๙,๐๗๖,๔๒๗.๐๐ ๑๗,๒๐๑,๑๙๔.๘๒

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐

เงินเดือน(ฝ่ายประจำา)   ๒๓,๖๔๐,๗๗๔.๐๐ ๒๐,๖๐๖,๘๔๐.๐๐

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ๒๑,๒๓๕,๙๕๙.๐๐ ๑๙,๐๕๖,๑๔๘.๗๒

ค่าสาธารณูปโภค      ๑,๑๓๒,๕๐๐.๐๐ ๙๖๑,๘๙๖.๑๒

ค่าครุภัณฑ์         ๔๘๕,๙๐๐.๐๐ ๔๖๕,๔๐๐.๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ๘,๐๕๓,๐๐๐.๐๐ ๗,๔๖๖,๑๘๐.๐๐

เงินอุดหนุน      ๒,๕๒๗,๑๒๐.๐๐ ๒,๑๐๙,๔๗๗.๐๐

จ่ายจริงทั้งหมด    ๗๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๗๑๕,๔๕๖.๖๖

รายจ่ายจากเงินสะสม          - -
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๗      ๔๓๑,๐๐๐

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑๗     ๑๙๖,๐๐๐

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนบ้านน้อยสะแกกวน ๑ และ ๓   ๕๑,๐๐๐

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๑๕,๑๖     ๕๙,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาลาล ๒๔     ๒,๕๑๖,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๑๒     ๗๙๑,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๑๕     ๔๙๒,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๑๘     ๔๖๐,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๒๑     ๓๗๖,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๑๙     ๔๐๙,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๒๐     ๓๒๓,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๒๒     ๔๗๙,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๒๓     ๔๐๙,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๒      ๔๒๔,๐๐๐

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนบ้านน้อยสะแกกวน ๖    ๓๓๓,๐๐๐

โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนบ้านหนองสะแกกวน ๒ หมู่ ๖ ต.ส้มป่อย   ๕๕,๐๐๐

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.๔ ต.โนนดินแดง     ๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน ระหว่างหมู่ที่ ๓-๖ ต.ส้มป่อย  ๕๕๐,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนราชดำาเนิน-วัดป่าหมู่ ๔    ๕๑๑,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๑๑     ๘๘๘,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล ๑๗     ๑,๑๔๔,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล ๕      ๘๙๐,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล ๕๐๑-๗๐๑-๙๐๑-๑๑๐๒-๑๓๐๒-๑๕๐๒ ๑,๐๔๒,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล ๖      ๗๗๒,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล ๗      ๘๙๑,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล ๘      ๘๕๖,๐๐๐

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนสุขาภิบาล  ๙      ๙๐๙,๐๐๐

โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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  	คณะผู้จัดทำา

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  

     นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ   นางลมหวล  วรนุช  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

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
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