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    ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายสมชัย กอ

ชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง และหัวหน้า

หน่วยงานราชการต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอโนนดินแดง 

ร่วมทำาบุญตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่มต้นพุทธศักราช 

๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำาเภอโนนดินแดง นาย

ถาวร บุญศรี  เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำาบุญตักบาตร

และมอบพรให้แด่พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕
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สง่กำ�ลงัใจด�่นชมุชน

๓

      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ออกเยี่ยมให้

กำาลังใจด่านชุมชนท่ีปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนและบริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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โครงก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กเฉลิมพระเกียรติ

๔

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยการนำาของ นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีฯ สนับสนุนเงินอุดหนุน

โครงการพระราชดำาริด้านสาธารณสุข ประจำาปี ๒๕๖๕ 

ให้ทั้ง ๑๒ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ได้ดำาเนินโครงการส่ง

เสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจัด

กิจกรรมประเมินเฝ้าระวังทางโภชนาการและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี ในชุมชน จำานวน ๓ ครั้ง/ปี 

ซึ่งครั้งที่๑ ได้ดำาเนินการระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง กล่าวเปิด

โครงการส่งเสริมการออกกำาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค 

โดยมี นางสัมฤทธิ์ พวงสวัสดิ์ ประธานชมรม อสม. ทต.โนน

ดินแดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกรียรติ พร้อมด้วย อสม.

แต่ละชุมชนร่วมกิจกรรม และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาล

โนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลฯ 

ออกกำ�ลังก�ยต้�นภัยโควิด-19

๕
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๖

โครงการลูกเสือน้อย

  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง มอบหมายให้นายพงศ์เทพ  

โคนาโล รองนายกเทศมนตรีฯ และ คณะผู้บริหารฯเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการลูกเสือน้อย ร.ร.เทศบาลฯ 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสำาคัญ ต้องการจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวอยู่เสมอ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

และลงมือกระทำาด้วยตัวเองจึงจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้

เด็กได้เรียนรู้ จากการทำากิจกรรมตามฐานแต่ละฐานอย่างหลากหลาย เด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็นการ เล่นเกมและการทดลองด้วยตนเอง โดยในแต่ละฐานมีการสอดแทรกเนื้อหาและทักษะที่จำาเป็นต่อ

การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของเด็ก
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กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนเทศบาลฯ
 คณะผู้บริห�รเทศบ�ลฯ คณะครู นักเรียน จัด

กิจกรรมวันม�ฆบูช� นำ�นักเรียนเข้�วัดปฏิบัติธรรม 

เวียนเทียนรอบอุโบสถและถว�ยดอกไม้ธูปเทียน 

เพื่อปลูกจิตสำ�นึกให้นักเรียนเข้�วัดปฏิบัติธรรม และ

ยึดเอ�หลักธรรมคำ�สอนของพระพุทธศ�สน�ในก�ร

ดำ�เนินชีวิต
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 ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕ น�ยสมชัย กอชัยศิริกุล น�ยก

เทศมนตรีตำ�บลโนนดินแดง เป็นประธ�นในพิธิเปิดก�ร

แข่งขันกีฬ�สี โรงเรียนเทศบ�ลฯ แสด-ข�วเกมส์ โดย

มีคณะผู้บริห�ร สม�ชิกสภ�ฯ, ปลัดเทศบ�ล,หัวหน้�

ส่วนต่�ง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สน�มกีฬ�โรงเรียน

เทศบ�ลตำ�บลโนนดินแดง 

แสด - ขาว เกมส์
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โครงก�รควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำาโครงการ

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำาปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ โดยร่วมกับผู้นำาชุมชน อสม. และประชาชน รณรงค์

ทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และหยอดทรายกำาจัดลูกน้ำา

ในครัวเรือน โรงเรียน และวัด ในระหว่างวันที ๑๔ – ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ “ยุงลายฆาตกรร้ายทำาลายชีวิต กำาจัด

ลูกน้ำาทุกอาทิตย์พิชิตไข้เลือดออก”
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ร่�งแผนพัฒน�ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม 
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้

นายพงษ์เทพ โคนาโล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม 

ณ ห้องประชุมสภาฯ
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ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลฯ

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่าง

เทศบัญญัติของเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดย

มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์ ร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่ง

ปฏิกูล ร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะ

พันธุ์ยุงลาย ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสุขภาพ

อนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดงรู้ และการพัฒนาตนเองของเด็ก
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ประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

  วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายบัวผิน คึม

สูง ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำา

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกำาหนดสมัยการประชุมสภาเทศ

บาล  ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒
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รับฟังการแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วมกับ

สำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการ

เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วย

งานภาครัฐ (ITA) และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัด

ประชุมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่าง

เทศบัญญัติของเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ที่ออกตามพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ หอ

ประชุมเทศบาลฯ
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 ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์แม่หลังคลอดและเด็กแรกเกิด
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี มอบ

หมายให้สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำาชุมชน อสม.

ประจำาหมู่บ้าน ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์แม่หลังค

ลอดและเด็กแรกเกิดในพื้นที่เขตเทศบาลฯ มอบ

นม อาหารเสริม เพื่อส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ให้ได้

รับการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ มารดาหลังค

ลอดและเด็กแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 

มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
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“ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำ�ลังใจถึงกันและกัน”
         “ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำาลังใจถึงกันและกัน” ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำาชุมชน อสม.

และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือด

ร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต

พื้นที่เทศบาลตำาบลโนนดินแดง และตรวจเยี่ยมด่านชุมชน มอบชุดตรวจ ATK มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วง

สงกรานต์
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